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مهدى ایرانمنش 

پرسش اول:  مخاطب قرآن کیست؟ 

اد شفتی: ره ادداشتی از ف ی
رانمنش، سپاسگزارم  از صدانت و دوست ارجمند، مهدی ای
کــه هّمت کرده و تقریری از پنج نشســت "قرآن و ســه 
رگزار شد را در زمانی بسیار  پرسش اساسی"  که در صدانت ب
ر درآوردند. همچنین سپاسگزارم  ار زی اه به صورت نوشت کوت
را دادند، اگرچه  نقیح آن که پیش از انتشار، به من فرصت ت
ازبینی  همین باعث تاخیر در انتشار این نوشتار شد. در ب
ا  انجام شده، سعی کردم ضمن حفظ ماهیت گفتاری آن ب
راستاری و در مواردی جابجا کردن و به طور معدود  کمی وی
ر انســجام و روشنی این  اضافه کردن برخی توضیحات، ب

یفزایم. متن که در اصل، گفتار و گفتگو بوده است ب
همانگونه که در متن آمده اســت، پرسش اصلی در واقع 
رای تبیین  این اســت که قرآن به چه کار امروز ما می آید. ب
اید از گردنه ی دو پرســش  ه این پرســش اما ب پاســخم ب
نکــه مخاطب قرآن  اساســی دیگر عبــور می کردم، اول ای
ا قرآن به دین نگاهی کثرت انگار  نکه آی کیســت و دوم ای
ه این دو پرسش  ا نگاهی انحصارگرا. پس از پاسخ ب دارد ی
ر به پرســش قرآن و امروز و ما  ا نگاهی آبدیده ت می توان ب

پرداخت.  
نکه  ادداشت دو نکته را توضیح دهم. اول ای لم در این ی مای
مباحث این ســه پرسش وابسته به یکدیگرند. پاسخ به 
ر مبنای پاسخ های پرسش اول و دوم  است.  پرسش سوم ب
از همین روی شاید خواندن بخش های آخری این نوشتار 
ر بخش های نخســتین و میانی،  بــدون حداقل مروری ب
نکه  هام کند. نکته ی دوم ای ا و منطق ســخن را دچار اب ن مب
در پاسخ به این سه پرسش، به مناسبِت موضوع، جریان 
اندیشه به تدریج به ســوی سر منزل مقصود روان است. 
اور و فهمی که از موضوعات مختلف  گمانم این است که ب
انی  ا نزدیک شــدن به بحث های پای ها ب ن مطرح کرده ام  ت

آشکار می شود. 

ه مقدم

در این سلســله مقاالت  ســعی کردم اندیشه های فرهاد 
شفتی - یکی از پژوهشــگران قرآنی- را که اخیرا طی پنج 
ا صدانت  مطرح شــد،  بدون دخل و تصرف  نشســت ب
ا در  ا اظهار نظر شــخصی، جمــع بندی کنم ت در محتوا، ی
ر پژوهشگران و عالقمندان قرارگیرد.  معرض مطالعه ی سای
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این سلســله مقاالت در چهار قسمت ارائه می شود. در سه 
قســمت اول  به یکی از سه پرســش مورد بحث پرداخته 
می شود و قسمت چهارم مجموعه ی پرسش ها و پاسخ های 
مطرح شــده در پایان جلسات است. فایل های ویدیویی و 
رزگر از  انی محمد کاظم ب ا میزب ار ب صوتی این سلســله گفت
این وبســایت قابل دسترسی است. به جهت تبیین بهتر 
ــرای جناب فرهاد  یه ی تنظیم شــده، ب مطالــب، متن اول
شفتی ارسال و از سوی ایشان تنقیح شد، هر چند ماهیت 

گفتاری متن همچنان حفظ شده است.

 پیش از هر چیز الزم اســت مختصرا به معرفی ایشــان 
پردازم: ب

»فرهاد شفتی دارای دکتری مطالعات اسالمی از دانشکده ی 
یز دارای  ند اســت و ن ل نبرو در اسکات هیات دانشــگاه ادی ال
ا اواســط ســطح می باشد.  تحصیالت حوزوی در تهران ت
ــرای تکمیل دکتــری در زمینــه ی رویکردهای معاصر  او ب
ر اندیشــه های حمید الدین  نــی در فهم قــرآن،  ب درون دی
فراهی، امین احســن اصالحی و شــاگردان او در زمینه ی 
نظم قرآن و تفســیر قرآن به قرآن تمرکز کرده است.که به 
لگرامی  یز از طریق کانال ت صورت آنالین موجود اســت و ن
»فرهاد شفتی« قابل دسترسی است. موضوع بیشتر این 
رای امروز،  رد قرآن ب کارها در زمینه ی نظم مفهومی قرآن، کارب

کثرت انگاری دینی، و معنویت و اخالق است.
ه زبان فارسی می توان از »قرآن،  از آخرین نوشــته های او ب
ــا کثرت گرا«، »مــا و خدای رازآمیــز قرآن« و  انحصارگرا ی
"پرسشی آسان و دشوار در باب دین و معنویت )فصل نامه ی 
رد. برخی از آخرین گفتارها و  ام ب نگاه آفتاب، شماره ی ۴(« ن
هیات اندوه )دین آنالین("، »قرآن و انسان امروز  گفتگوها: "ال
اره ی دین و  )ماهنامه ی خیمه، شــماره ی ۱۴۰(« و گفتگو درب

معنویت در سلسله پادکست های »نرسیده به درخت«.

یاتی  ر مبنای دکتری دیگر خود در زمینه ی تحقیق عمل او ب
)operational research( دانشــیار دانشــگاه گالسگو در 

لند است.« اسکات
اگون درون  ر آن شواهد گون   ایشان آنچه را ادعا می کنند و ب
متنی می آورند را صرفا مشــاهده ی خــود از قرآن معرفی 
می کنند. سه پرسش اساســی که ایشان مورد بررسی قرار 

ند از: ارت داده اند، عب
• مخاطب قرآن کیست؟

ا کثرت انگار؟ • قرآن انحصارگراست ی
• قرآن به چه کار امروز ما می آید؟ 

 در حقیقت پرســش اصلی این اســت کــه » قرآن به چه 
کار امروز ما می آید؟« اما پاســخ به دو پرسش نخست، به 
درستی بستری را فراهم می کند که در آن بستر بهتر می توان 
یاز داریم که بدانیم  راین ن اب ن به پرســش اصلی پرداخت. ب
اره چیست؟و  مخاطبان قرآن کدام اند؟ روایت قرآن در این ب
اره ی خودش چه می گوید؟  به عبارت دیگر قرآن خودش درب
رای این منظور مفاهیــم و موضوعاتی نظیر دین، هدف  ب
دین، رستگاری، خداوند و ادیان مختلف در قرآن مورد توجه 

قرار می گیرند. 
ا قرآن به انحصارگرایی دینی  اید بحث کنیم که آی سپس ب

ا به کثرت انگاری دینی. ر است ی نزدیک ت
یان ایشان پرسش اول در حقیقت نوعی شخم زدن  ه ب ب

 مرتع اندیشه است.

 پرسش دوم کاشــتن دانه ای در این مرتع، و پرسش سوم 
برداشت محصول است. تعبیر شخم زدن را از آن جهت به 
رند که پرسش اول بحث چندان جدیدی نیست و  کار می ب
یز  ادآوری و توجه به نکاتی است که پیش از این ن بیشتر ی

بحث شده اند.

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

https://3danet.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B4/
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ت؟  س ی رآن ک ب ق اط 1. مخ
ر صورت  ه این پرســش طی چهار بخش اصلی زی پاســخ ب

می گیرد:
• تبیین پرسش

رای درک اهمیت و • چند مثال از آیات قرآن ب
  نزدیک شدن به موضوع  

ر اساس محلی بودن خطاب ها • تبیین پاسخ ب
یه ی قرآن ر اساس هدف اول ببین پاسخ ب • ت

ش رس ن پ یی ب 1-1.  ت
نکه مخاطب قرآن  ه، و فهم ای ل بیین این مسئ رای ت گر چه ب
ا  اتی که لفظ خطــاب دارند مانند »ی ه آی کیســت، توجه ب
ناس« الزم اســت، اما در اینجا  هال ا ای هالذین آمنوا« و »ی ای
ه این پرسش  ر ب ر می کنیم و به طور کلی ت بحث را وســیع ت
ا  ر مبنای تعامل ب ار عمده ی گفتمان قرآن ب می پردازیم که ب
کدام مخاطب است. قرآن مخاطبان متفاوتی دارد، بحث از 
لکه مقصود دانستن  محدود کردن مخاطبان قرآن نیست ب
ها و بهره بردن از تبعات جدا کردن آنهاســت. انواع  انواع آن
نگونه دســته بندی کرد:  مخاطبــان قــرآن را می تــوان ای

- مخاطب خاص مستقیم
- مخاطب خاص غیر مستقیم

- مخاطب عام
منظــور از مخاطب خاص مســتقیم، مســلمانان و غیر 
ره ی  ر و در شبه جزی انی اند که در عصر حیات پیامب مسلمان
عربســتان و به خصوص مکانهایی مشخصی )مانند مکه 
اره جنگ ُاحد اســت،  اتی که در ب نه( بوده اند. مثال آی و مدی
ها  مربوط به مخاطب خاص مستقیم از مسلمانان است، آن
اتی که به واکنش  که در زمان جنگ ُاحد زندگی می کردند. آی
یهــود و نصاری به پیامبــر می پردازند مربوط به مخاطب 
ر  ها که در زمان پیامب خاص مستقیم از اهل کتاب است، آن
نه و اطراف  ره ی عربستان، به خصوص در مدی در شــبه جزی
اد و دشمنی  اتی که مشرکین را از عن آن زندگی می کردند. آی
ر حذر می دارنــد مربوط به مخاطب خاص مســتقیم از  ب
ر در عربستان به خصوص در مکه و  مشــرکین زمان پیامب
ام این دســته از مخاطب را می توان به  اطراف آن اســت. ن
اختصار مخاطب مستقیم گذاشت چون همه ی مخاطبان 
مستقیم قرآن منظور نظر خاص هدایت این کتاب بوده اند.

ا  دســته دوم مخاطبان خاص غیر مستقیم اند. مؤمنان ی
ر در این دسته جای     می گیرند.  مسلمانان بعد از عصر پیامب
آنها خاص اند چون مسلمان اند و منظور نظر قرآن به طور 
زوما در مکان  خاص، و غیرمســتقیم اند چون در زمــان و ل
اتی مانند "قد افلح المومنون" مخاطبان  وحی نبوده     اند. آی
بته مخاطبان خاص مستقیم از  خاص غیر مســتقیم و ال

مسلمانان را شامل می شوند. 

اتی  م اند. مثال در آی مخاطبان عام همه ی انســان های عال
ْصِر  َع ا "َواْل ِريم" و ی َك َك اْل َربِّ رََّك ِب ا َغ َســاُن َم ا اْلِْن َه ا َأيُّ ند "َي مان
ها دیده  ِفي ُخْسر" خطابی عام به عموم انسان َســاَن َل ِإنَّ اْلِْن
می شود که شامل مخاطب خاص مستقیم و غیر مستقیم 
و مخاطب عام می شود. در این آیات به نظر می آید که قرآن 
ا تمام انســانها صحبت می کند. هر چند حتی در همین  ب
موارد هم این راِی کمتر مشــهور تفســیری آمده است که 
منظور از انســان در برخی از این آیات به خصوص قبیله ی 
ها به لفظ و محتواِی آیات  ن قریش بوده است. در اینجا اما ت
نگاه می کنیــم و می گوییم می توان گفت منظور مخاطب 
ا دقت در لفظ آیه  عام است. درحقیقت ســعی می کنیم ب
بینیــم چقدر می تــوان مخاطب آن را  نه  هــای آن ب و قری
اره  ند آیه ای که درب ر کرد. مخاطب برخی آیات مان گسترده    ت
وانیم گسترده  کنیم، اما مثال وقتی  جنگ ُاحد است را نمی ت
واند  کلمه مؤمنون به کار می رود،  مخاطب در این جا می ت
نه  ر باشد مگر آنکه قری از مخاطب خاص مستقیم گسترده ت
وانیم  و محتوا مانع شود. همچنین کلمه »انسان« را می ت
نه  های قبل  نکه قری ها تعمیم دهیم مگر ای به عموم انســان
اتی کــه اهل کتاب را به طور عام  و بعد آیه مانع شــوند. آی
یز در همین دســته قرار می گیرند چون  خطاب می کنند ن
ر دالیلی که توضیحش در پاسخ به پرسش  ا ب ن اهل کتاب - ب
ــی خواهد آمد -  منظور نظــر قرآن به صورت  از کثرت گرای

خاص نبوده اند. 

حال در این بحث، که درحقیقت بحثی درون دینی و درون 
ابیم گفتمان  متنی اســت، منظور اصلی این است که دری
ا شده  ن ر مبنای کدامیک از این سه مخاطب ب اصلی قرآن ب
اســت. به دیگر کالم، منظور اصلی این است که در روایت 

به دارد.  قرآن کدام مخاطب غل
ر مبنای »مخاطب  دعوی ایشان اینست که گفتمان قرآن ب
ر و  خاص مستقیم« است. یعنی مخاطبی که در عصر پیامب
ره ی عربستان( می زیسته  ر )شبه جزی در همان مکان پیامب
ا نیست که دیگران مخاطب قرآن  است. این اما بدان معن
کنند،  ند ب وان ها از قرآن هیچ استفاده   ای نمی ت ا آن نیستند و ی
ا مخاطب خاص مستقیم،  افتن خطاب قرآن ب در واقع دری
ا به درک روشــن تری از خطاب قرآن و  کمــک خواهد کرد ت
رای دیگر مخاطبان برسیم. این بحث در این  رد قرآن ب کارب

رای رسیدن به چنین بهره ای است. جهت و ب
این دعوی از دو منظر بررسی می شود: »محلی بودن خطاب 

یه قرآن«   قرآن« و »محلی بودن هدف اول

ک  زدی ت و ن می ــرای درک اه رآن ب ات ق ال از آی د مث ن 1-2. چ
وع وض ه م شدن ب

لی را عرضه کنیم که  ر اساس شواهد قرآنی دالی پیش از آنکه ب
ر مبنای خطاب به »مخاطب  نشان می دهند گفتمان قرآن ب
رفتن این ادعا،  بینیم که نپذی خاص مستقیم« است، ابتدا ب
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واند داشته باشد.   ار و نتایج مخربی می ت چه آث
اغلب شــنیده ایم و به ما توصیه شده است که وقتی قرآن 
ا شــما  را می خوانید چنان بخوانید که گویی قرآن اینک ب
صحبت می کند. از نظر ایشان، این اندرز، اندرز بسیار خوبی 
است اگر قصدمان کسب نوعی تجربه ی معنوی و روحانی 
و دریافت ذوقی از خواندن قرآن باشد. اما اندرز بسیار بدی 
است اگر هدفمان فهم قرآن باشــد. یعنی اگر گمان کنیم 
ا ما صحبت می کنند، آنگاه ممکن است  همه آیات دارند ب
ه این فهم برسیم که گروه هایی مانند کافرین و مشرکین  ب
رد، همانهایی هستند که ما در این  ام می ب ها ن که قرآن از آن
ا مشــرک اند. آنوقت این بسیار  زمان گمان می کنیم کافر ی
اندرز بدی است و نتیجه  های عجیب و غریب، غم انگیز و 
نیادگرایی  بال دارد، و یکی از دالیل ب گاهی خطرناک را به دن
)گروه های تکفیری( نیز همین اســت. می توان مثال های 
متعددی را از آیات قرآن مطرح کرد که این نتایج عجیب و 

گاه خطرناک را نشان می دهند:

مثال آیه ۱۱6 در سوره نساء و مشابه آن آیه ۴8 همین سوره 
بینید: را ب

َشاُء  ْن َي َم َك ِل ا ُدوَن َذِل ُر َم ِف ْغ ِه َوَي َرَك ِب ْش ُر َأْن ُي ِف ْغ َه اَل َي لَّ "ِإنَّ ال
ًدا" ي ِع ْد َضلَّ َضاَلاًل َب َق ِه َف لَّ ال ِرْك ِب ْش ْن ُي َو َم

ه این است که خداوند شرک را نمی بخشد ولی  مضمون آی
ر از آن را شــاید ببخشد. حال اگر امروز مسلمانی، فردی  غی
یز  ه او ن ه را ب پندارد )مثال یک هندو( و ایــن آی را مشــرک ب
ا عاقبت او را جهنم تصور می کند. فرض  تسّری دهد، قاعدت
بته بسته به فرقه  کنیم آن هندو واقعا مشــرک باشد که ال
اور، فرض قابل خدشــه ای است. حال اگر آن هندو که در  و ب
یا آمــده در آخرت فرصتی پیدا کند و   خانواده ی هندو بدن
بگوید "خداوندا من به همان دلیل مشرکم که یک مسلمان 
یا  یل، به دن موحد شده و در نتیجه در بهشت است و آن دل
آمدن من در میان مشــرکین و به دنیــا آمدن او در میان 
ر را کرد که او آنجا باشد  موحدین است. چه کسی این تقدی
ر را کرده ای؟  نکــه تو خود این تقدی و من اینجا؟ مگر نه ای
پس چگونه اســت کــه در قرآن از یکطــرف می گویی »اَل 
ه اندازه رگ پوســته خرما به شما ظلم  ياًل«، او ب ِت وَن َف ُم َل ْظ ُي
َرَك  ْش ُر َأْن ُي ِف ْغ َه اَل َي لَّ ر مبنای »ِإنَّ ال نمی کند و از طرف دیگر ب

ِه« مرا به جهنم می بری؟!" ِب
ا عدالت خداوند سازگار است؟ این  چنین تصوری چگونه ب
ریم که منظور  مثال یک نمونه بود که نشان می داد اگر نپذی
و خطاب غالب و اصلی قرآن مخاطب خاص مستقیم است 
و  اگر منظور قرآن را تعمیم به مخاطب عام بدهیم به چه 

نتایجی منتهی می شود.

 مثال دیگر: سوره ی مائده، آیه 82:
وا  َرُك َن َأْش ِذي وَد َوالَّ ُه َي وا اْل ُن َن آَم ِذي لَّ َداَوًة ِل اِس َع نَّ ِجَدنَّ َأَشدَّ ال َت "َل
َصاَرى  ا َن وا ِإنَّ اُل َن َق ِذي وا الَّ ُن َن آَم ِذي لَّ ًة ِل ــَودَّ ْم َم ُه َرَب ِجَدنَّ َأْق َت َوَل

ُروَن" ِب ْك َت ْس ْم اَل َي ُه ا َوَأنَّ اًن َب يِسيَن َوُرْه ْم ِقسِّ ُه ْن َأنَّ ِم َك ِب َذِل

رای شما یهود و مشرکین   )خواهید یافت که دشمن ترین ب
خواهند بود و خواهید یافت که کسانی که به شما محبت 
کتراند آنهایی هســتند که  بیشــتر دارند و به شــما نزدی

ند ما نصارا هستیم.(  می گوی
اگر بگوییم منظور آیه، مشــرکین، یهــود و نصارای زمان 
ر و مسلمانان  یز پیامب ر بوده     اند و منظور از "شــما" ن پیامب
اریخی  ا مســتندات ت صدر اســالم بوده اند، آنــگاه این ب
ــی اگر بدان عمومیت ببخشــیم چه  هم خوانــی دارد، ول
رای شما دولت یهود  می شود؟ آیه نمی گوید دشمن ترین ب
لکه مردم عادی یهود را می گوید.  مثال اســراییل اســت، ب
ا بــه عنوان یک اصل  ا واقعــا می توان گفت که امروز، ی آی
یز آن دسته  رای همیشــه، مثال اقلیتهای دینی یهود و ن ب
رای  از هندو هایی که مشــرک میدانیمشان، دشمن ترین ب
ا ایشان مثال  انند و دوســت ترین ب کل جامعه ی مســلمان
ا واقع منطبق  مسیحی ها هستند؟ چنین پیشــفرضی ب

ار می آورد.  ه ب یز نتایج مخرب بسیاری ب نیست و ن
اتی که در یهود ســتیزی جعل شده اند ممکن  برخی از روای
ند روایتی  است برخاسته از چنین فهمی  از قرآن باشند، مان
یا یهودی پشــت درخت مخفی  کــه می گوید در آخــر دن
اد خواهد زد ای مسلمان، یک یهودی  می شود و درخت فری

یا و او را بکش!   اینجا مخفی شده است، ب

گر:  مثال دی
وَن"،  اِســُق َف اِس َل نَّ َن ال ًرا ِم ي ِث ســوره مائده، آیه ی ۴۹: "َوِإنَّ َك

ا کثیری از مردمان فاسقند(. )همان
ا ایمان درستی ندارند شاید  اگر آیه می گفت اکثرا گمراه اند ی
می توانســتیم آن را عام تصور کنیم ولی ســخت است که 
رًا فاسقند.  یا و الی االبد اکث بگوییم قرآن گفته تمام مردم دن
ذا اگر در اینجا منظور از ناس  فاسق کلمه ی سنگینی است. ل

ا بقیه ی قرآن تطبیق می کند. را مخاطب خاص بدانیم ب

مثال دیگر:
ا  یه ی سوره توبه داریم که مشرکین را بکشید و  ب در آیات اول
ا استدالل به همین  ان ب نیادگرای اهل کتاب بجنگید. برخی      ب
اید مشــرکین را کشت  له در این زمان هم ب ند ب آیه می گوی
ا اهل کتاب جنگید. این همان نتیجه گیری اســت که  و ب
ر وحشــتناک  داعش می کند و عمال هم در البالی آن تصاوی
ها، گاه می دیدیم که این آیات را جلوی دوربین  ایات آن از جن

ند کار ما مستند به قرآن است. می گرفتند که بگوی
له روشن می شود. این  در اینجا اهمیت دقت در این مســئ
ا بســیار محلی اند حتی کلمه ی  ب یر غال گروهها و این تعاب
ناس در بسیاری آیات به صورت محلی به کار رفته است و 
منظور مردمان آنجا و آن زمان هستند. حتی کلمه ی ارض 
اوینی مانند »اهل کتاب«،  در برخی موارد محلی است. عن
ا »مشــرکین« در بسیاری  »الذین آمنوا«، »الذین کفروا« ی
موارد محلی اند. حتی در بسیاری از موارد که »اهل کتاب« 
یان  از هــم منظور ب ظاهرا به طور عام مطرح می شــوند ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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رای اهل کتاِب محلی است.   مطلبی ب
ا اب ه ط ودن خ لی ب اس مح ر اس اسخ ب ن پ ی ی ب 1-۳. ت

ینیم  ا معنوی می ب در جای جای قرآن خطاب هایی لفظی ی
ها را عــام فرض کنیم در خود قرآن به  که محلی اند و اگر آن
ا تجربه و عقل امروز هم  نکه ب ناقض می رســیم. ضمن ای ت
مشــکل پیدا می کنیم. این نکته نیــز اصال حرف جدیدی 
نیست. برخی مفسرین ســنتی در تفاسیری مثل طبری،  
رای توضیح سراغ      شأن  بیان در موارد زیادی ب رازی و مجمع ال
ــرای حدود  یک چهارم آیات،  نزول رفته اند. می دانیم که ب
     شــأن نزول نقل شده است و بسیاری از آن سه چهارم بقیه 

یز به آن یک چهارم وصل اند.  ن
رتیب  در تفســیر المیزان، در شرح اولین آیه ای از قرآن در ت
حاضر که در آن تعبیر »الذین کفروا« آمده است، یعنی آیه 

6 سوره بقره، عالمه طباطبایی می نویسد: 
ير »الذين كفــروا« آمده ، مراد  » در هر جــاى قرآن كه تعب
ا دعوت دينى مخالفت  كفار مكه     اند، كــه در اوائل بعثت ب
را  نه اى در كالم باشــد، كه خالف آن مى كردند، مگر آنكه قري
ير به »الذين آمنوا«، كه بزودى خواهيم  برســاند، نظير تعب
نه آمده باشد، مراد  گفت : هر جا در قرآن مطلق و بدون قري
از آن مسلمانان مكه، يعنى دسته اول از مسلمين است، كه 
افته     اند، مگر آنكه  به چنين خطابى تشريفى اختصاص ي

را اثبات كند.  )ترجمه(« نه اى در كالم ، خالف آن قري

عالمــه طباطبایی می نویســد:  در هر جای قــرآن که تعبیر 
»الذیــن کفروا«  آمــده، مراد کفــار مکه اند، کــه در اوایل 
بعثت  بــا دعوت  دینــی مخالفت  می کردنــد،  مگر اینکه 
قرینه ای در کالم باشــد کــه خالف آنرا برســاند)ترجمه(.       

ما در قرآن هیچ اشاره ای به یک گروه دینی در خارج عربستان 
اه  آن زمان نداریم.  یهود را داریم و نصارا و یک اشــاره ی کوت
نکه آنها همســایه  یل ای هــم داریم به َمجوس، آنهم به دل
ها در عربستان ساکن بوده اند. اشاره به  ا برخی از آن بوده و ی
ر گروه های دینی نشده است. حتی در مورد همان یهود  سای
یز اشاره به فرقه هایی شده که در عربستان  و مســیحیت ن

بوده     اند. 

اور نداشــته  اب ا خدان همچنین قرآن مخاطب آتئیســت ی
اور  اســت. تمام مخاطبــان قرآن از جمله مشــرکین خداب
ِه" -۳۹:۳. از همین روی  لَّ ى ال ا ِإَل وَن ُب رِّ َق ُي ْم ِإالَّ ِل ُدُه ُب ْع ا َن بودند "َم
راین حتی  اب ن اوری نمی شود. ب اب گفتمان قرآن شــامل خدان
نکه  ایمانی که قرآن راجع به آن صحبت می کند به معنی ای
اور  اور کنید نیست. آن مخاطبان به خداوند ب بودن خدا را ب
اور و  داشــتند. ایمان در قرآن به معنــی محکم کردن این ب
ا چنین ایمانی از شــرک )در مورد  حــق آن را ادا کردن بود، ت
هــی )در مورد برخی اهل  افرمانی فرامین ال مشــرکین( و ن
ریم که همه ی  ــر حذر دارد. اگر بپذی کتاب در مکان وحی( ب

ه این  اور به خدا داشــته اند ب مخاطبان مســتقیم قرآن ب
اره ی شرایط رستگاری  می رسیم که تمام گزاره های قرآن درب
نه  نکه به قری اور به خداوند بوده است، مگر ای ا فرض ب یز ب ن
رای رستگارِی آن که  خالفش ثابت شود. مثال شرط ایمان ب
عمل صالح می کند )مانند نساء ۱2۴( به معنی شرط کردن 
لکه به معنی شرط کردن ادای حق این  اور به خدا نیست، ب ب

ا موحد ماندن و اطاعت از دستورات الهی.  اور است ب ب

به همین شــکل، مــا در قرآن هیچ اشــاره ای بــه ملل و 
ر نداریم. در یک مورد هم  سرزمین های دیگر در عصر پیامب
رای اعراب مهم  که  جنگ بین روم و فارس آمده این جنگ ب
رانی ها پیروز  بوده است. مشرکین قریش دوست داشتند ای
شــوند و مسلمانان از نظر سیاسی به نفعشان بود که روم 

پیروز شود. 

له که به قول عالمه طباطبایی منظور  توجه به این مســئ
نه ای  از گروه هایی که قــرآن از آنها صحبت می کند )اگر قری
نباشد( گروه های محلی آن زمان هستند، از جهات مختلف 
رای  ریم که گفتمان غالب قرآن ب مهم اســت. مثال اگر بپذی
مخاطب خاص مستقیم است، آنگاه اگر بخواهیم قانون 
ها آمده را ابدی بدانیم و نیز تســّری  رای آن شــریعتی که ب
به ســرزمین ها و مکانهای دیگر بدهیم ، حداقل چیزی که 
یازمند  وانیم بگوییم این است که اصل این کار خود ن می ت
اید  ا می توان و ب نکــه آی اجتهاد اســت، یعنی اجتهاد در ای
قانون شریعت را به بیرون از محدوده ی مخاطبان مستقیم 
اید چنین  ب ا نه. منظور این نیست که ن قرآن گسترش داد ی
ند عام کردن خطاب های  ر توجه به فرآی اکیــد ب لکه ت کرد، ب
بته به بحث  قرآن در تاســیس قانون شریعت است. این ال

این سلسله گفتار مربوط نمی شود.

با خطاب هایی محلی  خالصــه اینکه خطاب های قرآن، غال
نها خطاب  اســت و اشاره شــد که مقصود از خطاب هم ت
لکه منظوِر قرآن  وا"، نیست ب هاالذین آمن ا ای لفظی، نظیر "ی

و گفتمان قرآن مورد نظر است.   

ر اساس مخاطب عام باشد و  گفتمان قرآن می توانســت ب
ِم"،  ِري َك َك اْل َربِّ رََّك ِب ا َغ َســاُن َم ا اْلِْن َه ا َأيُّ خطاب هایی مثل "َي
ِفي ُخْسرٍ" می توانست بیشتر باشد. گزاره  َســاَن َل ا "ِإنَّ اْلِْن ی
ر باشــند.  یعنی اگر  ر و عمومی ت ها می توانســتند کلی    ت
قــرآن در خطاب عام مانند بخش زیــادی از انجیل فعلی 
 بود و در کنارش اشــارات و دغدغه  های محلی داشت شاید 
ر اساس مخاطب عام  می توانستیم بگوییم گفتمان قرآن ب

است ولی چنین نیست.  
ر مبنای مخاطب خاص غیر  گفتمان قرآن می توانســت ب
مســتقیم باشــد. خداوند علیم و حکیم می توانست در 
ار رسیدگی به آنچه مخاطب مستقیم به آن مبتال بود،  کن
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به طور گســترده تری به دغدغه  های جمعــی کمتر زمان مند 
ها اختصاص  ه آن ِر مباحث کتاب را ب پردازد و بیشت مسلمانان ب
لکه حتی برخی دغدغه های زمان مند بســیار مهم در  دهد ، ب
یز به طور گســترده تری مطرح کند. قرآن اما این کار  نده را ن آی

را هم نکرده است.

أکید و  قرآن اگر چه هر ســه گروه را مخاطب قــرار داده ولی ت
ر مخاطبان خاص مستقیم است. این  غلبه ی گفتمان قرآن ب
که چرا و به چه دلیل چنین اســت،  به نظر من بخشی از آن 
ازمی گردد و خارج این بحث اســت.  به بحث ماهیت وحی ب
یه ی  بخش دیگر اما مربوط بــه بحث بعدی، یعنی هدف اول

قرآن است.

ا اینجا محلی بودن از حیث خطاب های قرآن مورد توجه قرار  ت
یه ی قرآن را مورد توجه قرار  گرفت. اینک محلی بودِن هدف اول
ه این بحث سه دسته پرسش را مطرح  رای ورود ب می دهیم. ب
ه ادامه ی  رای پرداختن ب ا نقطه ی فکری مناســبی ب می کنیم ت

بحث خطاب های قرآن باشد:
ر مبنای مخاطب  اید خطاب قرآن ب نکه چــرا ب اول ای  -
یازهای این  ه ن خاص مستقیم باشــد، چرا ضمن پرداختن ب
ر مخاطب خاص غیر مستقیم  ا را ب ن دسته از مخاطبان، قرآن مب

ا مخاطب عام نگذاشته است؟  ی

نکه ممکن است این نکته مطرح شود که اگرچه آیه ای  - دوم ای
رای مخاطب خاص بوده اســت اما اگر بتوان مولفه های آن  ب
ر زمان های  ه ب ــه را تعمیم داد آنگاه می توان گفت که این آی آی
دیگر و مخاطبان دیگــر نیز صدق می کند. به عنوان مثال در 
رائت آمده است "ِإالَّ  ه آیه ی چهار پس از دستور ب ســوره ی توب
ْم  ا َو َل ْم َشــْي ُصوُك ُق ن ْم َي ين َ ثمَّ َل ْشــِرِك ُم َن اْل م مِّ اَهدتُّ َن َع ِذي الَّ
ا ایشان عهد  ر از آن مشــرکینی که ب ًدا" )غی ْم َأَح ُك ْي َل ُروْا َع اِه َظ ُي
اری  ر علیه شما کسی را ی بسته اید و عهد خود را نشکسته و ب
ه این اســتنباط کلی را کرد  نکرده اند(. مگر نمی توان از این آی
که عهد و پیمان آنقدر مهم اســت که تحت همه ی شــرایط 
ا مشــرکین و دشمنان باشد؟ در  اید رعایت شود حتی اگر ب ب
له چنین تعمیمی می توان داد،  این مورد می توان گفت که ب
ا برعکس این نیز درســت اســت؟ یعنی اگر مشرکینی  اما آی
نای  ر مب ا ب ا مســلمانان شکســتند آی بودند که عهد خود را ب
تعمیم آیات سوره  ی توبه می توان گفت که قرآن از مسلمانان 
خواسته است چنین مشرکینی را به هالکت برسانند؟ مثال 
ا  زنیم، آیه ی 2۹ همین ســوره که می گوید بجنگید ب دیگری ب
ا تواضع به  ا وقتی ب ها از اهل کتاب که ایمان درست ندارند ت آن
ا این را نیز می توان تعمیم داد؟ در این  شــما جزیه بدهند، آی

ر می خوریم.  تعمیم دادن ها به مشکالت اخالقی ب
رای همان مخاطب مستقیم، به خصوص  نکه حتی ب - سوم ای
نقدر  یاورده بودند، چرا قرآن در بسیاری آیات ای آنان که ایمان ن
ا آنها صحبت کرده و چرا وعده ی عذاب های وحشتناک  خشن ب

ه آنها می دهد؟ بســیاری از نسل امروز این پرسش را  و ابدی ب
ینند و چرا  مطرح می کنند که چرا صورت قرآن را خشــن می ب
اره ی عذاب و جهنم آمده اســت، و اگرچه آیات  آیات فراوان درب
نها آمده است هنوز به زعم این دوستان،  ار ای ن یز در ک بهشت ن
نگونه آیات بســیار خشن کرده است.  ِب قرآن را ای صورت غال

چرا این همه داستان عذاب اقوام گذشته آمده است؟

یه ی قرآن ســعی خواهد شد  در بحث محلی بودن هدف اول
ه این پرسش ها داده شود.  پاسخی ب

رآن ه ی ق ی دف اول ودن ه لی ب 1-4. مح

این بخش در چهار قسمت ارائه می شود:
• نگاهی به داستان خلقت

• شش مشاهده در قرآن
یه ی قرآن • صورت بندی هدف اول

• رستگاری مخاطبان غیر مستقیم قرآن

یه ی قرآن در  دو قســمت اول ما را به صورت بندی هــدف اول
قسمت سوم می رسانند.

لقت  ان خ ه داست اهی ب گ 1-4-1. ن
رای قرآن نیســت،  در اینجا مقصــود اّدعای ویژگی خاصی ب
نگونــه ویژگی ها منوط  اور به بســیاری از ای ریم که ب می پذی
اکید می کنند که در اینجا  به نظرگاه انســان است. ایشــان ت
نها مشــاهده ی خــود را توضیح می دهند و آن این اســت  ت
که در آیات قرآن از نظر مفهومی نظم عمیقی اســت. یکی از 
دســته مفاهیمی که در فهم قرآن کمک کننده است داستان 
خلقت اســت و صحنه های مختلف این داستان. مفاهیمی 
که از داســتان خلقت می توان برداشت کرد به دریافت برخی 
ها به یکی  ن از دیگر مفاهیم قرآنی کمــک می کند. در اینجا ت
از صحنه های داستان خلقت اشــاره می شود. در سوره ی ص، 
آیه ی 75، پس از آنکه ابلیس به آدم سجده نمی کند خدواند 
َديَّ  َي ُت ِب ْق َل ما َخ َد ِل ْسُج َعكَ  َأْن َت َن ليُس ما َم ا ِإْب از او می پرسد "ي
عالين"، چه چیزی باعث شد به آنچه  َن اْل َت ِم ْن ْرَت َأْم ُك َب ْك َت َأْس
ا  به دســت خودم خلق کردم سجده نکنی؟ سپس می گوید آی
باید سجده  به ای که ن اال مرت ا واقعا آنچنان ب ار ورزیدی ی استکب
ه را در بقره ۳۴ داریم آنجا که ابلیس سجده  کنی؟ شبیه این آی
از زد از سجده کردن و  ر"، سر ب َب ْك َت نکرد و آیه می گوید "َأبى  َو اْس
رين "، یعنی به  كاِف َن اْل ر ورزید و بالفاصله می گوید "َو كاَن ِم کب ت

ر کرد آیه می گوید از کافرین شد.  کب نکه ت محض ای
نکته ای که می توان از این روایت قرآن دریافت این اســت که 
ــر در قرآن موضوع مهمی اســت و این عالقه را  کّب موضوع ت
ر، کفر  کّب ایجاد می کند که جســتجویی در اشــارات قرآن به ت
و  عذاب الهی کنیم. در اینجا این بحث محدود به متن قرآن 
است، در بحث های بعدی نگاه فرامتنی نیز خواهیم داشت. 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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اید  ب ر به هیچ کس نمی توان و ن می  آید، پس از عصر پیامب
عنوان کافر داد. 

اتی که به   از ایــن بخش از داســتان خلقت و ســپس آی
ه  نگون ران اشاره می کند می توان ای واکنش مخاطبین پیامب
فهمید: قرآن قاعده ای آورده اســت به این شــکل که آنچه 
رای ابلیس و  موجب کفر و مســتوجب عذاب است، چه ب
لکه  رفتن حق نیست ب ران، نپذی رای مخاطبین پیامب چه ب
ه این قاعده در ادامه ی  ر اســت. ب کّب رفتن حق از روی ت نپذی

از خواهیم گشت. بحث ب

رآن  ه ی ق ی دف اول ندی ه ورت ب وی ص ه س ب  .2-4-1
اگونی از  ا مشــاهده دسته  های گون در اینجا می خواهیم ب
یه قرآن  بینیم این موضوع مهم، یعنی هدف اول آیات قرآن ب
اکید  یه« ت ر کلمه ی »اّول بته ب واند باشد؟ و ال چه چیزی می ت
ه این منظور شــش مشاهده را می توان مطرح  می کنیم. ب
از کنید معموال به مضمون  کرد که شــما هر جای قرآن را ب
اید  یز ب یکی از این شش مشاهده برخورد می کنید. این را ن
ها به روایت قرآن نگاه  ن اکید کرد که در این مشاهدات ما ت ت
ا چه حد مطابقت  اریخ ت ا ت نکه این روایت ب ه ای می کنیم و ب

دارد کاری نداریم:

مشاهده ی اول: 
اَك  َن ْل ا َأْرَس رای انذار آمده است. .... ِإنَّ ر ب قرآن می گوید پیامب
و را  ار در قرآن داریم که ت ًرا.)۳۳:۴5(  دو ب ِذي ًرا َوَن شِّ َب ًدا َوُم اِه َش
ا را )6:۹2، ۴2:7(،   َه ْوَل ْن َح َرى َوَم ُق ا انذار کنی ُأمَّ اْل فرستادیم ت
یعنی مادر شــهرها که مکه اســت، و اطراف آن. ماموریت 
ر انذار مردم آن ســرزمین بود، به خصوص مشرکین.  پیامب
ر"  ذي ــٍة ِإالَّ َخال فيها َن ْن ُأمَّ ند "َو ِإْن ِم آز آیــات دیگر قرآن مان
یز انذار بوده است. ران ن ابیم که ماموریت دیگر پیامب درمی ی

مشاهده دوم: 
راهیمی گذشــته  ان اب اره ملل ادی  در قــرآن جا به جــا در ب
ر ایشــان عذاب  ا همه موارد هم ب ب صحبت می کند و تقری
ها پیامبری آمد  رای آن ازل شــده است. این داســتان که ب ن
ارها  ازل شــد ب ر را رد کردند و ســپس عذاب ن و بعد پیامب
ــاره ی قوم هود، ســوره احقاف آیه 27:  کرار می شــود. درب ت
ْم  ُه لَّ َع اِت َل ا اْلَي َن ْف رَّ ــَرى َوَص ُق َن اْل ْم ِم ُك ْوَل ا َح ا َم َن ْك َل ــْد َأْه َق "َوَل
وَن"، )و بى  گمان همه شهرهاى پيرامون شما را هالك  ُع ْرِج َي
يان داشــته  ایم اميد كه آنان  كرده و آيات خود را گونه گون ب
ْم  ر، سوره ی غافر آیه ی 2۱، "َأَوَل ی ت ا اشــاره ی کّل ازگردند.(  و ی ب
ْن  وا ِم اُن َن َك ِذي ُة الَّ َب اِق اَن َع َف َك ْي ُروا َك ُظ ْن َي ي اْلَْرِض َف ُروا ِف ِسي َي
ُه  لَّ ُم ال َذُه َأَخ ي اْلَْرِض َف اًرا ِف ًة َوآَث وَّ ْم ُق ُه ْن ْم َأَشدَّ ِم وا ُه اُن ْم َك ِه ِل ْب َق
ا در زمين گردش  ْن َواٍق"، )آي ِه ِم لَّ َن ال ْم ِم ُه اَن َل ا َك ْم َوَم ِه وِب ُذُن ِب
نگرند كه ســرانجام كسانى كه پيش از  أمل ب ا ت ا ب نكردند ت
ر بودند، و  آنان بودند، چگونه بود؟ آنان از ايشان نيرومندت
ر داشــتند، پس خدا آنان را به كيفر  در زمين آثارى پايدارت

ر ورزید و از کافران  کب اتی که اشــاره شــد آمد که ابلیس ت در آی
ْد  لىَ  َق اره ی اهل جهنم آمده " َب شــد. در سوره ی زمر آیه ی 5۹ درب
ِرين"،  ِف َك َن اْل نَت ِم َرَت َو ُك ب ْك ا َو اْســَت ِه َت ب ْب ذَّ َك ِى َف ات َك َءاَي اَءْت َج
کرار می شود. در آیات  ار و کافر شدن ت اره این فرمول اســتکب دوب
م بطور  اره ی اهل جهّن اره ی ابلیس گفت، اینجا درب پیشین درب
کلی آمده است. در سوره ی نوح، آیه ی 7 نوح می گوید خداوندا 
لیــغ من فایده ای ندارد:  ب نها هدایت نمی شــوند و ادامه ی ت ای
ْم  ِه ْم فِى َءاَذان ُه َع اِب وْا َأَص ُل َع ــْم َج ُه َر َل ِف ْغ َت ْم ِل ُه ْوُت ا َدَع َم لَّ " َو ِإنىّ  ُك
ار"، می گوید که  َب ْك ِت َروْا اْس ب ْك َت وْا َو اْس رُّ ْم َو َأَص َه اب َي َشــْوْا ِث ْغ َت َو اْس
ها  ا ایشان را ببخشی، آن من هرچه ایشــان را دعوت می کنم ت
گوش های خود را می گیرند و جامه به سر می کشند و پافشاری 
ر آیه ی  ر شــدید. در سوره ی مّدّث کّب ر می ورزند، ت کّب می کنند و ت
ر  کّب رَ"، پشت کرد و ت َب ْك َت َر َو اْس مَّ َأْدَب اره ی کافر می گوید "ُث 2۳ درب

ورزید.  
ر و کفر و عذاب  کّب ا مرور این آیات و دیگر آیات مشــابه بین ت  ب
َواَب  وْا َأْب ُل اْدُخ ینیم. ســوره ی نحل آیه ی 2۹، "َف الهی رابطه می ب
ين"، می گوید جهنم  رِّ ب َك َت ُم َوى اْل ْث َس َم ْئ ِب َل ا  َف َه ي َن ِف ِدي ِل َم َخ نَّ َه َج
باط  ه این ارت نها در یک آی رین. ت رای متکّب جایگاه بدی اســت ب
ا جهنم رفتن نیامده اســت. ســوره ی اعراف، آیه ی 7 "َو  ر ب کّب ت
ْم  اِر ُه نَّ َك َأْصحاُب ال ِئ ها ُأول ْن ُروا َع َب ْك ا َو اْســَت ن اِت آي وا ِب ُب ذَّ َن َك ذي الَّ
وىً   ْث َم َم نَّ َه ْيَس في  َج ُدون ". ســوره ی زمر آیــه ی 6۰ "َأ َل فيها خاِل
َن فيها  دي َم خاِل نَّ َه واَب َج ــوا َأْب ُل َل اْدُخ رين "، زمر، 72 "قي بِّ َك َت ُم ْل ِل
ِروَن  ب ْك َت ْس َن َي ِذي رين "، غافر آیه ی 6۰ "ِإنَّ الَّ بِّ َك َت ُم َوى  اْل ْث َس َم ْئ ِب َف
ِرين"، در همه ی این آیات و  َم َداِخ نَّ َه وَن َج ُل ْدُخ ِى َســَي اَدت َب ْن ِع َع
ر و جهنم ارتباط محکمی است. منظور  کّب آیات مشــابه بین ت
ه افراد  ری کــه می توان به راحتی ب کّب ــر در این آیات آن ت کّب از ت
ا خود را گرفتن، نیست.  نســبت داد، مثال جواب سالم ندادن ی
ر است. منظور این است که انسان حّق  منظور چیزی اساسی ت
ا قانع  ه از این روی که به آن برخورد نکرده اســت ی ــرد ن را نپذی
ر مانع پذیرش حق  کّب ر. این که ت کّب لکه از روی ت نشده اســت ب
نکه انسان حق را  ر مبنای قرآن خود دو صورت دارد، ای باشــد ب
نکه آنچنان  ا ای ر آن را منکر می شود، ی کّب می شناسد اما از روی ت
ری دارد که به خود حتی مجال شــنیدن درست سخن حق  کّب ت
اره ی قوم نوح اشــاره شــد(. در  ند آیه ای که درب را نمی دهد )مان
ا کمک آیات قرآن  محدوده ی این بحث نمی گنجد اما می توان ب
نه و  اســتدالل کرد که به نظر می  آید اهل کتاب ســاکن در مدی
ر بودند بیشتر  اطراف آن که مورد خطاب پیامبر مستقیم پیامب
ر بودند )مثال نگاه کنید به "و انتم تعلمون"  کّب دچار صورت اول ت
- و شــما می دانید- در بقره ۴2 و آل عمران 7۱( و مشرکین مورد 
ند آیه ی  ران بیشتر دچار صورت دوم )مان ر و پیامب خطاب پیامب

7 سوره ی نوح که اشاره شد(.
یز به همین ربط دارد. کافــر لفظا یعنی آن که  تعریــف کافر ن
اتی که اشاره شد و آیات مشابه در  نای آی ر مب می پوشــاند، و ب
ابیم که در کالم قرآن کافر یعنی آن که حق را می پوشــاند.  می ی
نــای آنچه در بخش  ر مب ه این نکته مهم اســت که، ب توجه ب
ا تفصیل بیشــتر  ر مبنای آنچه پس از این ب نخســت آمد و ب
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ر خــدا مدافع و حمايت گرى  راب گناهانشــان گرفت، و در ب
اره آمده است، سوره ی  ب ن ادی از قرآن در ای نداشتند.(. آیات زی
ا بیش از ۳۰ آیه بعد در راســتای همین  اعراف از آیه ی 5۹ ت

مشاهده است.

مشاهده  سوم: 
اره ی مخاطبان مســتقیم پیامبران  آن عذابی که قرآن درب
لکه  نها عــذاب اخروی نیســت، ب ــه آن اشــاره می کند ت ب
شــامل عذاب دنیوی نیز می شود. از همان آیات مربوط به 
مشــاهده ی دوم این مشاهده ی سوم نیز حاصل می شود. 
َذاٌب  ْم َع ُه ر: ســوره ی رعد، آیه ی ۳۴، "َل چند نمونه ی صریح ت
ِه  لَّ َن ال ْم ِم ُه ــا َل َرِة َأَشــقُّ َوَم َذاُب اْلِخ َع ا َوَل َي ْن دُّ اِة ال َي َح ي اْل ِف
يا عذابى اســت و قطعا  راى آنان در زندگى دن ــْن َواٍق"و )ب ِم
ر خدا هيچ  راب راى ايشان در ب ر است و ب عذاب آخرت دشوارت
وَن  ُف ِل ْح ه، آیه ی 7۴، " َي نگهدارنده  اى نيســت.(. سوره ی توب
ْم  ِه َد ِإْســاَلِم ْع ُروا َب َف ِر َوَك ْف ُك َة اْل َم ِل وا َك اُل ْد َق َق وا َوَل اُل ا َق ِه َم لَّ ال ِب
ُه  ُه َوَرُســوُل لَّ ُم ال اُه َن وا ِإالَّ َأْن َأْغ ُم َق ا َن وا َوَم اُل َن ْم َي ا َل َم ــوا ِب مُّ َوَه
ُه  لَّ ُم ال ُه ْب ذِّ َع ْوا ُي َولَّ َت ْم َوِإْن َي ُه ًرا َل ْي ُك َخ وا َي وُب ُت ِإْن َي ِه َف ِل ْض ْن َف ِم
يٍّ َواَل  ْن َوِل ي اْلَْرِض ِم ْم ِف ُه ا َل َرِة َوَم ا َواْلِخ َي ْن دُّ ي ال ا ِف ًم ي ا َأِل َذاًب َع
اروا[ نگفته  اند  رٍ"، )به خدا سوگند   می خورند كه ]سخن ن ِصي َن
در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و پس از اسالم آوردنشان 
ه انجام آن نشــدند همت  ر آنچه موفق ب كفر ورزيده  اند و ب
رنخاســتند مگر ]بعد از[ آنكه  گماشــتند و به عيبجويى ب
ياز گردانيدند  خــدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بــى  ن
ابند  رت راى آنان بهتر اســت و اگر روى ب پس اگر توبه كنند ب
يا و آخرت عذابى دردنــاك مى كند و در  خدا آنــان را در دن
اورى نخواهند داشت.". فصلت، آیه ی ۱6:  ار و ي روى زمين ي
ْم  ُه َق ذي ُن ِحساٍت ِل اٍم َن ْرَصرًا في  َأيَّ ْم ريحًا َص ِه ْي َل ا َع ن َأْرَســْل " َف
ْم  َرِة َأْخزى  َو ُه ذاُب اْلِخ َع ا َو َل ي ْن دُّ اِة ال ي َح ي اْل ْزِي ِف ِخ ذاَب اْل َع
ر  ندبادى سّمى در روزهايى شوم ب َصُرون" ، )ســرانجام ت ْن ال ُي
يا عذاب خوارى و رسوايى را  ا در زندگى دن آنان فرســتاديم ت
ر  ه آنان بچشــانيم، و بى ترديد عذاب آخرت رسوا كننده ت ب
ارى نخواهند شد.( این همان عذابی است  اســت و آنان ي
ر انذار  نها پس از ارســال پیامب ــر مبنای روایت قرآن ت که ب
ها  ٍة ِإالَّ َل ْرَي ْن َق ا ِم ن ْك َل کننده دامن قومی را می گیرد: "َو ما َأْه
ابود نکردیم مگر آنکه انذار  ِذُرون - 26:2۰8، هیچ آبادی را  ن ْن ُم
رای آن بود(. برخی مفســرین، در تفسیر برخی  دهنده ای ب
ر این اند که منظور  ند عذاب نزدیک است، ب اتی که می گوی آی

در این آیات نه عذاب اخروی که عذاب دنیوی است.  

مشاهده  چهارم: 
ر گفته شده که در  ار به پیامب در قرآن به شــمارش من، ۱8 ب
ر داشته باشد. در برخی از این آیات توصیه  کار رسالتش صب
رای تحمل مشــکالت و آزار نیســت. در این  ها ب ن ر، ت به صب
رای رســیدن وعده ی الهی در همین  ر ب آیات توصیه به صب
ارانش و عذاب دنیوی  ر و ی دنیاســت، یعنی پیروزی پیامب

ر رسالتش ایستادند: راب ها که در ب رای آن ب

َو  اَدى َوُه ُحوِت ِإْذ َن َصاِحِب اْل ــْن َك ُك َك َواَل َت ِم َربِّ ْك ُح ْر ِل ِب اْص َف
ُظوٌم  )68:۴8( ْك َم

ا باش و مانند صاحب  ر حکم پروردگارت شکیب راب )پس در ب
ا اندوه، خدا را ندا  ماهی - یونس - مباش، در آن حالی که  ب

داد(. 
یونس تصور کرد که آن قومی  که در حوزه ی رسالتش بودند 
ا معنیی که گفته شد، که  ر رسیده اند، ب ه از تکب به آن مرحل
ر از امر  در منزل گاه کفر اند و شایســته ی عذاب . پس  زود ت

الهی قوم خود را ترک کرد و خود گرفتار شد. 
ا در سوره احقاف می گوید: و ی

ْم  ُه ْل َل ِج ْع ْســَت ُســِل َواَل َت رُّ َن ال ْزِم ِم َع و اْل َر ُأوُل َب ا َص َم ْر َك ِب اْص  َف
اٍر ...  َه ْن َن ًة ِم وا ِإالَّ َســاَع ُث َب ْل ْم َي ُدوَن َل وَع ا ُي َرْوَن َم ْوَم َي ْم َي ُه َأنَّ َك

)۴6:۳5(
ر كن،  ر كردند، صب ران نستوه، صب پس همان گونه كه پيامب
راى آنان - عذاب را - به شــتاب مخواه. آن روزى كه آنچه  و ب
نگرند، گويى جز ساعتى از يك  وعده شان داده شده است، ب

برده اند، ...( روز به سر ن
منظور فقط این نیست که می دانیم داری اذیت می شوی 

را می گوید "وال تستعجل لهم". ر کن. زی اما صب

ازگشت به داستان خلقت: رای ب  - مکثی ب
رای درخواست عذاب  رای چیست؟ یعنی ب اشاره به عجله ب
ازگشــت  دنیوی آنان عجله نکن. چرا؟ چون هنوز فرصت ب
لیغ بیشتر حقیقت و انذار هست.  ب رای ت دارند و هنوز جا ب
رای ایشــان می آید که دیگر حرفی  عذاب دنیوی هنگامی ب
اقی نمانده باشد و حقیقت آنچنان به صورت  رای گفت ب ب
ه از  رفتن آن ن روشــن در دسترس مخاطب باشــد که نپذی
اره ی  ر باشد. درب کب ا قانع نشدن، که از روی ت اآگاهی ی روی ن
ر به خصوص، آیات متعددی از  مخاطبین مستقیم پیامب
نکه اهل کتاِب مورد خطاب پیامبر حقانیت پیام  ه ای قرآن ب
ر  ا پیامب نکه مشرکین از غرض ورزی ب او را می دانســتند و ای

عناد می کردند اشاره دارد.
اینجاســت که این مشاهدات پیوند می خورند به داستان 
ر  کّب خلقت که در ابتدا اشــاره کردم. در آنجا گفته شد که ت
موجب کافر انگاشــتن است و مستوجب عذاب شدن. در 
ینیم که در  ا چهارم همین مفهوم را می ب مشــاهدات اول ت
ران جاری می شود. این همان قاعده ای است  رسالت پیامب
ر روایت  ا ب ن که در بحث داستان خلقت به آن اشاره کردیم. ب
واند  ر، می ت کّب قــرآن همان که ابلیس را کافر کــرد، یعنی ت
ران  ران را نیــز کافر کند. پیامب مخاطبین مســتقیم پیامب
هانه و  ا دیگر ب لیــغ و انذار خود را آنقدر ادامه می دهند ت ب ت
ر  راب اقی نماند و در ب رای مخاطبان مستقیمشان ب حّجتی ب
ريَن  َبشِّ ر باشد. "ُرُسالً ُم کّب ها از روی ت ن حق ایستادن ایشان ت
ُســل "  رُّ َد ال ْع ٌة َب ِه ُحجَّ لَّ ى ال َل اِس َع نَّ ل وَن ِل ُك الَّ َي َئ ــَن ِل ِذري ْن َو ُم
رانی که مژده دهنده و هشــدار دهنده بودند  ۴:۱65، )پیامب
ر خداوند نباشــد(.  رای مردم پس از پیامبران حّجتی ب ا ب ت
ا روایت قرآن از  ماموریت  به این شــکل داســتان خلقت ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ره ای کامل می شود. ران حلقه و دای پیامب

مشاهده  پنجم: 
رای  حال ممکن است پرسیده شود که مگر عذاب دنیوی هم ب
ر بگوییم،  ا دقیق ت ر آمده است؟ پاسخ مثبت است، ی قوم پیامب
ا ایمان آوردن  رای ایشان آغاز شد اگرچه ب ند عذاب الهی ب فرآی
ه اتمام نرسید. در سوره ی توبه به مؤمنین دستور، نه  ایشان ب

فقط جنگیدن، که کشتن داده شده است:
ْم  ْم َواْحُصُروُه ُذوُه ْم َوُخ وُه ُم ْدُت ُث َوَج ْي يَن َح ِرِك ْش ُم وا اْل ُل ُت اْق  َف
اَة  زََّك ُوا ال اَلَة َوآَت وا الصَّ اُم وا َوَأَق اُب ــِإْن َت ْرَصٍد َف لَّ َم ْم ُك ُه ُدوا َل ُع َواْق

يٌم )۹:5( وٌر َرِح ُف َه َغ لَّ ْم ِإنَّ ال ُه َل ي ِب وا َس لُّ َخ َف
افتید، بکشــید و به اسیری بگیرید و  )مشــرکان را هر جا ی
محاصره کنید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ 
ر پا داشــتند و زکات پرداختند،  ولی اگر توبه کردند و نماز را ب
ار آمرزنده و مهربان است.( را خدا بسی پس آزادشان گذارید؛ زی

 و بعد آمده است:
ْم ...)۹:۱۴( ِزِه ْخ ْم َوُي ُك ِدي َأْي ُه ِب لَّ ُم ال ُه ْب ذِّ َع ْم ُي وُه ُل اِت َق

ا خدا آنان را به دســت شــما عذاب کند و  ا آنان بجنگید ت )ب
رسوایشان نماید ...(

همچنین در آیه 52 سوره توبه می گوید: 
ْم  ُك ُص ِب َربَّ َت ُن َن ْح ِن َوَن ْي َي َن ْس ُح ا ِإالَّ ِإْحَدى اْل َن ُصوَن ِب َربَّ ْل َت ْل َه ُق
ا  ُصوا ِإنَّ َربَّ َت ا َف َن ِدي َأْي ــِدِه َأْو ِب ْن ْن ِع َذاٍب ِم َع ــُه ِب لَّ ُم ال ُك َب ِصي َأْن ُي

ُصوَن َربِّ َت ْم ُم ُك َع َم
ريد  راى ما جز يكــى از اين دو نيكى را انتظار مى  ب ا ب )بگو آي
ا به  در حالى كه ما انتظار   می كشــيم كه خدا از جانب خود ي
دست ما عذابى به شما برساند پس انتظار بكشيد كه ما هم 

ا شما در انتظاريم.( ب
رای ما هر  رای ما اتفاقی بیفتــد؟ ب یعنی شــما منتظرید ب
ا پیروز می شویم و  اتفاقی بیفتد احدی الحســنیین است. ی
ا اگر ما را بکشید شــهید می شویم. اما آنچه ما منتظرش  ی
ِدِه  ْن ْن ِع هستیم این است که شما عذاب بشوید. چگونه؟ ِم

ا به دست ما. ا. به دست خود او ی َن ِدي َأْي َأْو ِب
روید و بکشید هیچوقت  اید توجه کرد که این دستور ب بته ب ال
به عمل نرســید. هنگامی که مسلمانان به قصد جنگ وارد 
مکه شدند ایشان ایمان آوردند، یعنی این انذارها به نتیجه 

رسید.

اید نزدیک کند به بحث  اکنون گفته شــد ذهن ما را ب آنچه ت
»اتمام حجت«.

 از کسانی که در این زمینه خوب کار کرده اند، یکی از مفسران 
ام »امین احســن  ه ن قرآن اســت کــه اصال هندی اســت ب
ائی بوده است. عالمه  اصالحی«. وی از معاصران عالمه طباطب
یز این بحث را مطرح کرده اســت اما نه به تفصیل امین  ن
احســن اصالحی. او می گوید این عذاب دنیوی به دو گونه 
اران  ا به دست ی ا عذاب های طبیعی )سماوی( و ی بوده است ی
ر تفسیر امین احسن اصالحی آنگاه که تعداد  ا ب ن ران. ب پیامب

واند به  اد باشــد آنوقت این عذاب می ت ر زی اران پیامب ی
ر،  نای این تفسی ر مب اران پیامبر هم انجام شود. ب دست ی
علت بســیاری روایت حضرت موسی در قرآن مشخص 
ا  ن اران زیادی داشــت و ب ر ی یز مانند پیامب می شــود. او ن
ا  ر مامور به جنگ ب ر روایت قرآن و تــورات مانند پیامب ب

ر ایشان جاری کند. ا عذاب الهی را ب اقوامی بود ت

مشاهده  ششم: 
در قــرآن آمده که خداوند می خواهد مؤمنین حقیقی و 

رین  از دیگران جدا شوند: مجاهدین و صاب
ِريَن  اِب ْم َوالصَّ ُك ْن ــَن ِم ِدي اِه َج ُم َم اْل َل ْع ى َن تَّ ــْم َح ُك َونَّ ُل ْب َن َوَل

ْم )۴7:۳۱( اَرُك َب َو َأْخ ُل ْب َوَن
ا از ميان شما کسانى که  يم ت )و قطعًا شــما را مى آزماي
ر دشــوارى هاى اوامر الهى  در راه خدا جهاد مى کنند و ب

ند، را مشخص کنيم.(   اي شکيب
ارانش می گوید شما به پیروزی  ر و ی در سوره نور به پیامب

می رسید:
َحاِت  اِل ــوا الصَّ ُل ِم ــْم َوَع ُك ْن ــوا ِم ُن َن آَم ِذي ــُه الَّ لَّ ــَد ال َوَع
ْم  ِه ِل ْب ْن َق َن ِم ِذي َف الَّ َل ْخ َت ا اْس َم ي اْلَْرِض َك ْم ِف ُه نَّ َف ِل ْخ َت ْس َي َل
ِد  ْع ْن َب ْم ِم ُه نَّ َل دِّ َب ُي ْم َوَل ُه َضى َل ِذي اْرَت ُم الَّ ُه َن ْم ِدي ُه نَّ َل َن كِّ َم ُي َوَل
َد  ْع َر َب َف ْن َك ا َوَم ًئ ْي ي َش وَن ِب ِرُك ْش ي اَل ُي ِن ُدوَن ُب ْع ا َي ًن ْم َأْم ِه ْوِف َخ

وَن)2۴:55( اِسُق َف ُم اْل َك ُه ِئ ُأوَل َك َف َذِل
 )خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
كرده  اند وعده داده است كه حتما آنان را در اين سرزمين 
جانشين قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش از 
رايشان  آنان بودند جانشــين قرار داد و آن دينى را كه ب
ه  رای ایشان مستقر كند و بيمشان را ب پسنديده است ب
ا  ا - مرا عبادت كنند و چيزى را ب ايمنــى مبدل گرداند – ت
من شــريك نگردانند و هر كس پس از آن به كفر گرايد 

افرمان اند.( آنان اند كه ن

ْم  ُه نَّ َف ِل ْخ َت ْس َي ه آنگونه که من می فهمم منظور از "َل در این آی
ي اْلَْرِض" عربســتان آن زمان است، به خصوص همان  ِف
محدوده ای که در مشاهده ی اول دیدیم یعنی "ام القری 

ها".  و من حول

ــرآن: ق ــه ی  ی اول ــدف  ه ــدی  ن ورت ب ص  .۳-4-1 

در مجموع این شش مشــاهده ای که در قرآن به خوبی 
یه ی  کرار می شود، یک صورت بندی از هدف اول یافت و ت
ر  قرآن مشخص می شود که خالصه ی آن را در دو آیه ی زی

ینیم: می ب
ْسِط  ِق اْل ْم ِب ُه َن ْي َي َب ِض ْم ُق ُه وُل اَء َرُس ِإَذا َج ٍة َرُسوٌل َف لِّ ُأمَّ ُك  َوِل

وَن)۱۰:۴7(  ُم َل ْظ ْم اَل ُي َوُه

يايد  )و هر امتى را پيامبرى است پس چون پيامبرشان ب
ر آنان ستم نرود.( ميانشان به عدالت داورى شود و ب
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ا خیر در پاسخ  ر داشته اند ی ا همه ی امت ها پیامب نکه آی ای
به پرسش اساسی دوم، بحث کثرت گرایی خواهد آمد.

وَن  ُل اِف ا َغ َه ُل ٍم َوَأْه ْل ُظ ــَرى ِب ُق َك اْل ِل ْه َك ُم ْن َربُّ ُك ْم َي ــَك َأْن َل َذِل
)6:۱۳۱(

ران - بدان سبب است كه پروردگار تو هيچ  )اين آمدن پیامب
ابوده نكرده در حالى كه مردم آن  گاه شــهرها را به ســتم ن

غافل باشند.(

بینیم   ا روی هم گذاشــتن این شــش مشــاهده ب حال ب
یه قرآن چیســت. آن گونــه صورت بندی ای که از  هدف اول
ا برداشت بسیاری  ا ب این مشــاهدات ارائه می دهیم،  ضمن
یز موافق اســت. قرآن روایتی دارد از سنت  از مفســرین ن
نای این روایت خداوند  ر مب راهیمــی.  ب ان اب خداوند در ادی
ر امت هایشان فرستاد. نقش این رسوالن این  رسوالنی را ب
بود که مخاطب مســتقیم خود را هشدار )انذار( بدهند و 
نها عذاب اخروی  ر حذر کنند. این عذاب ت ها را از عــذاب ب آن
ا به روایت  ن ران ب نبود، دنیوی هم بــود. کاری که این پیامب
ا  لیــغ می کردند ت ب قــرآن می کردنــد این بود کــه آنقدر ت
ر  رای مخاطبانشــان کامال روشن شود و حجت ب حقیقت ب
ا کامال روشن شدن  ر این روایت، ب ا ب ن ایشان تمام شــود. ب
ران به دو دسته تقسیم  حقیقت، مخاطبان مستقیم پیامب

می شدند: 
ژاد پرستانه ای  ا تعبیر ن ا سیاه و ســفید ت سفید و سیاه )ی
نباشد(، مؤمن و کافر. قرآن این دسته ی دوم را کافر می نامد 
ا  رفتند،. ایشــان ی ر حقیقت را نپذی کّب ــرا آنهــا از روی ت زی
ر  کّب ــا از بس که ت رفتند و ی شــنیدند و شــناختند و نپذی

داشتند حتی نخواستند بشنوند.
ران در  ر و پیامب ا نقش پیامب ر روایت قــرآن این انذار ب ا ب ن ب
ر  شــاهد بودن تکمیل می شود. منظور این است که پیامب
واند  ا کمک وحی آنقدر حقیقت را روشن  می کند که می ت ب
نکه من حقیقت را روشن کردم ولی آنان  ر ای شهادت دهد ب

ار قبول نکردند. از سر استکب
ه  ران ب ه آیــات متعدد قرآن که به نقش پیامب  نگاه کنید ب
ند، از جمله آیه ی 8 سوره ی فتح  عنوان شاهد اشــاره می کن
ا به روایت قرآن عذاب دنیوی  ن و آیه ی ۱5 ســوره ی مّزّمل. ب
ران در زمان پیامبــران( فرود می آید. این  ــرای کفار)متکّب ب
ا به صورت طبیعی  ران و ی ا به دســت پیروان پیامب عذاب ی
ا به روایت قرآن  ن ازل می شود. همچنین ب ها ن ر آن )سماوی( ب
اقی می مانند جای آن کفار را     می گیرند و در  مؤمنینــی که ب
آن سرزمینی که هستند به خوبی و خوشی زندگی می کنند. 
رای مخاطبان مســتقیم اتمام  یه قــرآن ب پس هــدف اول

حجت۱ است.
را این نکته پاســخ  فهم ایــن نکته خیلی مهم اســت زی
اره ی آیات انذار و عذاب را می دهد. بسیاری از پرسش ها درب

ی بودن خطاب قرآن، بخش۱-۳، ســه  در پایان بحث محّل
پرسش مطرح شد:

ر مبنای مخاطب خاص  اید خطاب قرآن ب نکه چرا ب - اول ای
مستقیم باشد.

ا می توان مولفه هــای آیه ای را که مخاطب  نکه آی - دوم ای
رای زمان های دیگر و  ه ب ا مضمون آی خاص دارد تعمیم داد ت

مخاطبان دیگر نیز صدق کند.
ــرای همان مخاطب مســتقیم، به  نکه حتی ب - ســوم ای
یاورده بودند، چرا قرآن در بسیاری  خصوص آنان که ایمان ن
ــا آنها صحبت کــرده و چرا وعده ی  نقدر خشــن ب آیات ای

ه آنها می دهد؟ عذاب های وحشتناک و ابدی ب
یه ی  ا دانستن هدف اّول اه به پرسش اول و سوم ب پاسخ کوت

رای مخاصب مستقیم روشن می شود. قرآن ب

را  ر مبنای مخاطب مســتقیم قرآن است زی  خطاب قرآن ب
راهیمی هدف قرآن انذار و اتمام  ان اب ر مبنای ســنت ادی ب
رای ایشان بود. لحن ظاهرا خشن برخی آیات قرآن  حجت ب

یز به همین منظور بوده است. ن

     هدف اولیه قرآن برای مخاطبان مستقیم اتمام حجت است.        
 

اره ی پرســش دوم، که در عمل پرسش مهم تری است،  درب
یه  پاســخ این خواهــد بود که در جایی که ایــن هدف اول
رای مخاطبان  دخیل باشــد، نمی توان مولفه های قرآنی ب
خــاص را تعمیم داد. مثال تمــام احکامی که راجع به اهل 
کتاب در قرآن گفته شده است و حتی برخی احکام فقهی 
که شما به صورت سنتی راجع به  غیرمسلمین می خوانید، 
همگی احکامی در مورد آن موقعیت ســیاه و سفید شدن 
ر است. ما مثال در برخی احکام فقهی داریم که  زمان پیامب
رای کافر  ا ب اید شــهادت بدهد. ی ب ا کافر ن رد ی کافر ارث نمی ب

ا مشرک دعا نکنید. ی

 چگونگــی این احکام  بســتگی به مکتــب فقهی دارد 
نهــا را تعمیم داده     اند و وقتی  ولی برخی مکاتب فقهی ای
ند کافر، گمان می کنند هر غیر مسلمانی کافر است  می گوی

ند، گمــان می کنند منظور  و وقتــی اهل کتــاب را می گوی
ان این زمان اند. تمام این احکام مربوط  مسیحیان و یهودی
ر است. به زمان سیاه و سفید بودن آن صحنه در زمان پیامب

ا اهل کتاب دوســت نباشــید  نکه قرآن می گوید ب  حتی ای
ا آن اهل کتاب و در آن دوره دوست  معنی آن این است که ب
ــه این زمان تعمیم دهیم. را ب وانیم آن نباشــید  و ما نمی ت

نگونه احکام و دســتورات و قضاوت ها به زمان   تعمیم ای
ر مبنای بحث اتمام حجت آنگونه که  ر، ب پس از عصر پیامب

از قرآن روایت شد، غلط است.
--------------------------------------------------------------

ود که  ز این ب ی ه دین و قدرت ن ا دکتر سروش در باب نظری ۱-بحث ایشان ب

ایشان استدالل می کردند که آن واقعیتی که به صورت نشان دادن قدرت 

ه اعمال قدرت  ه اتمام حجت بوده است و ن در قرآن دیده می شود، مربوط ب

یان می کردند. ان که دکتر سروش ب رای تاسیس دین، آنچن ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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     تمــام احکامی که راجع به اهل کتاب در قرآن گفته شــده 
اســت و حتی برخی از احــکام فقهی که شــما به صورت 
سنتی راجع به غیر مســلمین می خوانید، همگی احکامی در 
مورد آن موقعیت ســیاه و سفید شــدن زمان پیامبر است.        

حتــی قضیــه ی دارالحرب، کــه برخی فقها هــر زمینی 
امیدند، از این  غیر از ســرزمین مســلمانان را دارالحرب ن
نوع تعمیــم دادن ها پدید آمده اســت. همچنین احکام 
ا غیر مســلمانان رفتار خیلی  فقهی ای که به نظر می آید ب
ر می خیزد. بسیاری  خشنی توصیه شده اســت، از اینجا ب
نها  اریخی چنین منشــأهایی دارند. ای از فتاوای عجیب ت
نتیجه ی تعمیِم نادرســِت خصوصیاِت آن فضاِی سیاه و 
ر، به زمان  ســفیِد عصر اتمام حجت، وحی و حضور پیامب
کنونی اســت، زمانی که نه پیامبری در دسترســی است و 
نه وحی، و فضا نه ســیاه و ســفید که سایه روشن است.   

بســیاری از فتاوای عجیب تاریخی نتیجه تعمیِم نادرســِت 
خصوصیــات آن فضــای ســیاه و ســفیِد عصــر اتمام 
حجت، وحــی و حضــور پیامبر، بــه زمان کنونی اســت.

 

ر  ب غی اط رای مخ اری ب گ اره ی رست رآن درب ت ق روای  .4-4-1
ستقیم م

رای تکمیــل این بخش بــه اختصار به روایــت قرآن از  ب
رستگاری مخاطب غیر مستقیم می پردازیم. 

بایی آمده است: ا ۱۱۹ گفتگوی زی  در سوره ی مائده آیات ۱۱6 ت
ي  ِخُذوِن اِس اتَّ نَّ ل َت ِل ْل َت ُق َم َأَأْن ْرَي َن َم يَسى اْب ا ِع ُه َي لَّ اَل ال َوِإْذ َق
ي َأْن  وُن ِل ُك ا َي َك َم اَن َح اَل ُســْب ِه َق لَّ ْن ُدوِن ال ِن ِم ْي َه ــَي ِإَل َوُأمِّ
ا  ُم َم َل ْع ُه َت َت ْم ِل ْد َع َق ُه َف ُت ْل ُت ُق ْن َحقٍّ ِإْن ُك ي ِب ــَس ِل ْي ا َل وَل َم َأُق
وِب  ُي ُغ ُم اْل الَّ َت َع َك َأْن ِســَك ِإنَّ ْف ي َن ا ِف ُم َم َل ِسي َواَل َأْع ْف ي َن ِف

)مائده -۱۱6(
  خداوند به حضرت عیسی می گوید: 

و به مردم گفتى من و مادرم را  ا ت )اى عيســى پسر مريم آي
همچون دو خدا به جاى خداوند بپرســتيد؟ گفت منزهى 
زيبد كه چيزى را كه حق من نيست بگويم اگر آن را  تو مرا ن
گفته بودم قطعا آن را مى  دانستى. آنچه در نفس من است 
تو مى  دانى و آنچه در ذات توست من نمى  دانم چرا كه تو 

خود داناى رازهاى نهانى.(

بعد می گوید:

ُز  ِزي َع َت اْل َك َأْن ِإنَّ ْم َف ُه ْر َل ِف ْغ ــاُدَك َوِإْن َت َب ْم ِع ُه ِإنَّ ْم َف ُه ْب ذِّ َع ِإْن ُت
يُم )۱۱8(  ِك َح اْل

ر ايشــان  واند و اگر ب )اگر عذابشــان كنى آنــان بندگان ت
ا و حكيمى(  وان ببخشايى تو خود ت

یعنی  به نوعی شفاعتی را خیلی محترمانه بیان می کند.  
در پاسخ خداوند می گوید: 

ْجِري  اٌت َت نَّ ْم َج ُه ْم َل ُه ْدُق يَن ِص اِدِق ُع الصَّ َف ْن ْوُم َي َذا َي ُه َه لَّ اَل ال َق
ْم َوَرُضوا  ُه ْن ُه َع لَّ ًدا َرِضَي ال ا َأَب َه ي َن ِف ِدي اِل اُر َخ َه ا اْلَْن َه ِت ْح ْن َت ِم

يُم )۱۱۹(  ِظ َع ْوُز اْل َف َك اْل ُه َذِل ْن َع
 خداوند  می گوید اين روزى است كه صدق صادقان ایشان 
ر آن نهرها  اغهايى است كه از زي راى آنان ب را ســود بخشد، ب
روان است هميشــه در آن جاودان اند خدا از آنان خشنود 

است و آنان از او خشنوداند، اين است رستگارى بزرگ.
 

ر  چنین  کب ا صداقت و بدون ت یعنی اگر توی مســیحی ب
اشــتباهی کردی همیــن صداقت از تو قبول می شــود، و 

رای آنهاست. صحبت از یک رستگاری بزرگ ب

در سوره ی بقره آیه ی 8۱:
َك َأْصَحاُب  ِئ ُأوَل ُه َف ُت َئ ي ِط ِه َخ اَطْت ِب ًة َوَأَح َئ يِّ َسَب َس ْن َك ى َم َل َب

ُدوَن  اِل ا َخ َه ي ْم ِف اِر ُه نَّ ال
ر آنان چيره شود، از  )آرى كسانى كه بدى كنند و گناهشان ب

اصحاب جهنم اند و در آن جاودانه مى مانند( 

به کند،  ر او غل کســی که بدی را در خودش بگیرد و خطــا ب
لکه سمبل دروغ شود. نه  یعنی مثال فقط دروغگو نباشد ب
لکه عین ظلم شــده باشــد، چنين  نکه فقط ظلم کند، ب ای

كسى اهل آتش است.

ر اساس این  ه از آیات عام قرآن اند.  ب این آیات و آیات مشاب
روایت قرآن، در زمان ســایه روشن که اتمام حجتی نیست 
و  را  - برخالف زمان سیاه و ســفید - آن چیزی که تکلیف ت
را بگیرید( تعیین می کند این  در آخرت )به هر معنی که آن
رفتی. آنچه  ا نپذی رفتی ی ا حرف رسول را پذی نیســت که آی
ا صدق  و ب ا ت و را مشخص می کند این است که آی تکلیف ت
ر اساس بهترین فهم اخالقی و رفتاری  و از ســر صداقت و ب
نکه سیئه و بدی را کسب کردی و از صداقت  ا ای عمل کردی ی

ه اعتقاد تو ربطی ندارد. زوما ب دور شدی. این هم ل
ا از تو تکلیف ماالیطاق نیز خواسته نمی شود. ضمن

 
ا اصلی را بیان می کند  َه َع ًســا ِإالَّ ُوْس ْف ُه َن لَّ ُف ال لِّ َك آیه ی اَل ُي
و آن اصل این اســت که: خداوند انتظاری بیش از آنچه در 

توان توست از تو ندارد.

این را نیز دقت کنیــم که روایت قرآن از عقوبت مخاطبان 
گِر روایت عقوبت مخاطبان مستقیم  غیر مستقیم، روی دی
رفتن حق از سوی کافر نه  ا آن ندارد. نپذی ناقضی ب است و ت
ر مبنای روایت  ر است و همین ب کّب از روی صدق که از روی ت
قرآن او را مستوجب عقوبت می کند. در این روایت صدق و 

ر هم قرار می گیرند. راب ر در ب کّب ت

 
***                                       
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یه قرآن و محلی بودن هدف  محلی بودن خطاب هــای اول
یه قرآن تبیین شــد. طی شش مشــاهده ی قرآنی، به  اول
ه این نتیجه  یه ی قرآن پرداختیم و ب صورت بندی هدف اول
رسیدیم که نمی توان همه مولفه های آمده در آیات قرآن را 
تعمیــم داد. به عالوه  اهمیت صدق و عمل و رفتار مبتنی 
ه اعتقاد وابســته  زوما ب ر درک بهترین فهم اخالقی را که ل ب

افتیم. نیست را دری

پاسخ به پرسش اساسی اول: مخاطب قرآن کیست؟

ــر پایه ی بحثی که آمد، قرآن مخاطب خاص مســتقیم  ب
و مخاطب خاص غیر مســتقیم و مخاطــب عام دارد، اما 
ر مبنای مخاطبان خاص مســتقیم است.  گفتمان قرآن ب
نها کسانی بودند که در زمان و مکان وحی حضور داشتند. ای
رای این بود  ر این دسته از مخاطبان ب تمرکز این گفتمان ب
ا ایشــان به  اید ب ر ب راهیمی پیامب ان اب ر ســنت ادی ا ب ن که ب
مــدد وحی و از طریق تبیین حقیقت و انذار، اتمام حجت 
ند مومن و غیر مومن در میان مخاطبان  می کرد. در این فرآی
خاص مستقیم به تدریج از یکدیگر جدا می شوند و پاداش 

رای ایشان رقم می خورد.  ا ب ی و عذاب در همین دن

اشاره و خطاب قرآن به گروه های دینی و اجتماعی مختلف، 
مختص مردمانی بوده است که در زمان و مکان وحی حاضر 
رفتن این  نه ثابت شود. پذی بودند مگر اینکه خالفش به قری
نکه کدام دستورها، قضاوت ها و توصیه ها  روایت در فهم ای
در قرآن قابل تعمیم به پس از عصر وحی هســتند و کدام 

مختص آن عصر اند بسیار موثر است. 

در قســمت بعدی به بحث کثرت انگاری در قرآن خواهیم 
ه این پرســش می رســیم که تکلیف  پرداخت و از جمله ب

بقیه ی امت ها که ظاهرا پیامبری نداشتند چیست. 

***                             

پرسش دوم: قرآن انحصارگراست یا کثرت انگار؟«
 

 خالصه ی پاسخ به پرسش اول: مخاطب قرآن کیست؟

ر پایه ی بحثی که در قســمت اول این نوشتار آمد،  ب
قرآن مخاطب خاص مستقیم و مخاطب خاص غیر 
ر  مســتقیم و مخاطب عام دارد، امــا گفتمان قرآن ب
مبنای مخاطبان خاص مستقیم است. یعنی کسانی  
که در زمان و مکان وحی حضور داشــتند. تمرکز این 

ا  ن رای این بود که ب ر این دسته از مخاطبان ب گفتمان ب
ا ایشان به مدد  اید ب ر ب راهیمی پیامب بر سنت ادیان اب
وحی و از طریق تبیین حقیقت و انذار، اتمام حجت 
می کــرد. در این فرآیند مومن و غیــر مومن در میان 
مخاطبان خاص مســتقیم به تدریج از یکدیگر جدا 
رای ایشان  یا  ب می شوند و پاداش و عذاب در همین دن
رقم می خورد. اشاره و خطاب قرآن به گروه های دینی و 
اجتماعی مختلف، مختص مردمانی بوده است که در 
زمان و مکان وحی حاضر بودند مگر اینکه خالفش به 
رفتن این روایت در فهم اینکه  نه ثابت شود.  پذی قری
کدام دســتورها، قضاوت ها و توصیه ها در قرآن قابل 
تعمیم به پس از عصر وحی هستند و کدام مختص 

آن عصر اند بسیار موثر است. 

    پذیرفتن روایت  اتمام حجت،  در فهم اینکه کدام دستورها، 
قضاوت ها و توصیه ها در قــرآن قابل تعمیم به پس از عصر 
وحی هســتند و کدام مختص آن عصر اند بسیار موثر است. 

مقدمه
اشــاره شد که پاسخ به پرســش اول شخم زدن زمین 
اندیشه بود از این نظر که بخش زیادی از آن پاسخ در 

ادآوری چیزی است که می دانستیم.  واقع ی
زله ی کاشــتن دانه در  پاســخ به پرســش دوم به من
رای پرســش سوم برداشت  ا ب زمین اندیشــه است ت
رای ما که می خواهیم به پرســش  محصــول کنیم. ب
ســوم برســیم دانســتن اینکه روایت قرآن از حیث 
ا کثرت انگارانه اســت مهم  انــه ی نــگاه، انحصارگرای
اید توجه کرد که در  بین گذشتگان  است.   به عالوه ب
انه به قرآن، وجود داشــته است ،  هم نگاه کثرت گرای
اما دکتر شــفتی ســعی کرده اند که به این مسئله، 
ر اســاس متن قرآن نظر کنند،  به صورت   نظام گرا و ب
رگیرند و پاره ای را وانهند. ۱    نه اینکه صرفا پاره   ای از آیات را ب

 این امــر از آن جهت اهمیت دارد که اگر قرار باشــد 
اید بتواند  کسی این دیدگاه را نقد نماید، او خود نیز ب
دیدگاهی نظام گرا - از مثال انحصارگرایی - در قرآن ارائه 

نماید.    
ر   ایشــان دو مقاله ی فارسی نوشــته اند که مفصل ت

است:
ا انحصارگرایی محققانه؟ 2  ۱-   کثرت انگاری ی

نگاه  رد  یا  قبول  به   نسبت  گیری  موضع  درمورد  شفتی  دکتر   -1
ایشان  دارند.  اعتنایی  قابل  بسیار  پیشهاد  قرآن،  به  گرایانه  کثرت 
سعی  جوان ترها(  )خصوصا  ما  مخاطبین  »خوبست  می گویند: 
این  باید  حتما  مرحله  این  در  اینکه  و  رد  یا  قبول  ذهنیت  از  فعال  کنند 
فهم  به  تا  کنند  بیشتر سعی  و  کنند، خارج شوند  یا رد  قبول   نظرات را 
اندیشه های   دیگر  با  اندیشه  این  بعدا  یابند.  دست  نظرات  این  واضح 
هست. قبول  و  رد  فرصت   حقیقت  در  یعنی  می کند«  پیدا  چالش  آنها 
2 نقد فرهاد شفتی بر دیدگاه آرش نراقی؛ »کثرت گرایی یا انحصارگرایی 

محققانه؟« 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

https://3danet.ir/shafti-naraghi-criticism/
https://3danet.ir/shafti-naraghi-criticism/
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ا کثرت گرا؟ ۳   2- قرآن، انحصارگرا ی

رای  ــه ی اول به برخی اســتدالل های عقلی ب در مقال
انحصارگرایی دینی، و نیز نقد های عقلی مطرح شده 

اره ی کثرت انگاری دینی پاسخ داده شده است. درب
 در مقاله ی دوم حدود ۱۰۰ آیه مورد بررسی قرار گرفته

ه نیز ارجاع   و به آنها اســتناد شــده و در همان مقال
ه انگلیســی ایشان داده شده است که حاوی  به مقال

نکات جدیدی نیز هست.

اید توجه کرد کــه در خصوص این  در همیــن ابتدا ب
موضوع می توان استدالل عقلی کرد. می توان استدالل 
تجربی کرد و می توان اســتدالل نقلی- متنی کرد. اما 
ایشان متذکر شده اند که استدالل من نه عقلی است 
و نه تجربی بلکه متنی است یعنی فقط به متن قرآن 

وابسته است.
اثیر  همچنین ایشــان مدعی نیســتند که تحت ت
اســتدالل های عقلی به ســود کثرت انگاری نیستند 
اورند که ما فرزند ایــن زمان و نظریه  های  ــر این ب و ب
این زمانیــم و قطعا چه بدانیم و چــه ندانیم افکار 
اثیــر افکار گذشــتگان و بــه خصوص  مــا تحت ت
ا این حــال گفته     انــد: »چیزی  معاصریــن اســت. ب
 کــه مــن می دانم این اســت کــه اینگونــه نبوده 
کــه مثــال آثار جــان هیک کــه از فالســفه ی بزرگ 
ا از  بینم آی کثرت انگاری اســت را بخوانم و بعد بروم ب

ا نه. قرآن می شود چنین استنباطی را داشت ی
 بــرای مــن اینگونــه نبوده اســت. مــن زمانی که 
کثرت انــگاری را در قــرآن دیدم اصال جــان هیک را 
به درســتی نمی شــناختم. نکته ی دیگــر اینکه من 
لکه اصال  کثرت انگاری را از قرآن "برداشــت" نکرده ام، ب
غیر از کثرت انگاری در قرآن ندیده ام.۴  یعنی همانطور 
که کسی که انحصارگراست5  تعجب می کند از خوانش 
کثرت انگار از قرآن، من نیز تعجب می کنم که کســی 

خوانش انحصارگرا از قرآن داشته باشد.«

گار؟ رت ان ا کث راست ی رآن انحصارگ 2. ق
3 مقاله فرهاد شفتی با عنوان »قرآن، انحصارگرا یا کثرتگرا؟« 

۴ ایشان می گویند: »اینکه من از متن شروع کردم نه عقل، علتش این است 
که من خودم از این طریق به کثرت انگاری رسیدم. البته وقتی استدالالت 
عقلی را دیدم آنها را نیز درست یافتم.  بحث عقلی نیز خیلی مفصل است و 
دعوای انحصارگرایی و کثرت انگاری )در آنجا( بسیار وسیع    تر می شود«.
کثرت انگاری: استدالالت  نقد  در  و  انحصارگرایی  سود  به  مقاله  دو   5
پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین از عبدهللا محمدی و عبدالحسین خسروپناه 
که در فصلنامه پژوهشی اندیشه نوین دینی سال ۶ شماره 22 و همچنین در 
نقد آیاتی که از آنها استفاده کثرت انگارانه می شود مقاله ایست از محمد حسن 
قراملکی در قبسات سال 13۸۴ )این شماره از مجله مختص کثرت انگاری 
است؛ این شماره تقریبا متقارن با ورود جان هیک به ایران منتشر شده است(.

این بحث را در پنج بخش مطرح می کنیم: 
•توضیحاتی در مورد انحصارگرایی و کثرت انگاری

•بخش اصلی: توجه به سه دسته آیات
ر برخی آیات مورد استناد انحصارگرایان  •مرور گذرایی ب

دینی
ا کجاست ر اساس قرآن ت •مرز   کثرت انگاری ب

راهیمی •کثرت انگاری قرآن و ادیان غیراب

گاری: رت ان ی و کث رای ی در مورد انحصارگ وضیحات 2-1. ت

نها یک  ر این اســت که ت بــه اختصار، انحصارگرایی ب
ا منسوخ اند و  ِن رســتگار است، بقیه باطل  ی دین، دی
ا حداقل به رستگاری اعلی  نمی رسند.  به رستگاری و ی
انحصارگرایی گاهی صورت نرم    تری پیدا می کند که به 

ند.  آن شمول گرایی می گوی
نها یک دین همه ی  ر این اســت که ت شمول گرایی ب
حقیقــت را دارد و بقیه ی ادیان بخشــی از حقیقت 
را دارنــد. یعنی آن بخش از ادیــاِن دیگر که دیِن من 
رفتنی است و بقیه  هم می گوید درســت اســت، پذی
ا کامل نیســت، و در نهایت ختم به  ا غلط اســت ی ی
نها دین من است که رستگار  ا ت همان خواهد شد که ی
نها دین من اســت که به رستگاری اعال6  ا ت می کند و ی

می رساند.
نســبی انگاری را می توان اینگونه به اختصار در آورد 
چــون نمی توان حقیقت را دانســت، برداشــت هر 
رای همان  گروهــی از حقیقت را می تــوان حقیقت ب
نها فهم از  گروه دانســت. بــه تعبیری انگار که نــه ت
راین  اب ن حقیقت بلکه خود حقیقت نیز نسبی است، ب

هر فهمی از حقیقت درست است. 

   کثرت انگاری می گوید بیش از یک دین می تواند دین 
حق باشــد.   کثرت انگاری دو جنبه ی نظری )صدق( و 
عملی )نجات( دارد.  جنبه نظری یا صدق این اســت 
که تفسیر انسانها از حقیقت می تواند متفاوت باشد. 
ا دو راه معنوی( داشــته  ممکن اســت ما دو دین )ی
باشــیم که هر یک فهمی  از حقیقت داشته باشند که 
زوما یکی از آنها غلط نباشــد.  متفاوت باشــند ولی ل
  کثرت انگاری عملی )نجات( به رستگاری نگاه می کند و 
ا راه معنوی( می تواند ما  می گوید بیش از یک دین )ی

ا رستگاری اعال7 برساند.   را به رستگاری ی

کنید  نگاه  نراقی،  آرش  از  شده  گرفته  وام  اصطالح   6
به مقاله ی انحصارگرایی محققانه در قلمرو دین 

7  اینکه آیا می توان به   کثرت انگاری نظری اعتقاد داشت و به   کثرت انگاری 
عملی اعتقاد نداشت و برعکس، موضوعی قابل تأمل در این باب است.

https://3danet.ir/religious-pluralism-quran
http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=38&slc_lang=fa&sid=1
http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=38&slc_lang=fa&sid=1
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/605/%D9%82%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/605/%D9%82%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
https://3danet.ir/religious-exclusivism/


  14            وبسایت فرهنگی صدانت

ن 
رآن

ه ق
بار

در 
ی 

اس
اس

ش 
رس

ه پ
س

ات ه آی ه سه دست وجه ب ش اصلی: ت 2-2. بخ

ر توجه  در اینجه به سه دســته آیات در موضوعات زی
می کنیم:

• سنت ارسال پیامبران در روایت قرآن 
• مالک رستگاری در روایت قرآن 
• تنوع شریعت در روایت قرآن 

چون آیات در هر بخش بسیار است در هر مورد به یک 
رای پرهیز از ا چند آیه ی کلیدی توجه می کنیم و نیز ب ی

 طوالنی شدن سخن به تفکیک جنبه ی نظری )صدق( 
و عملی )نجات( کثرت انگاری نمی پردازیم.8   

رآن : ت ق ران در روای امب ی 2-2-1.  سنت ارسال پ

 اصل ادعا در اینجا این است که پیامبران ماموریتشان 
محلی بوده است. 

ر اســالم  بحــث این نیســت که مثال چــون پیامب
باید  ماموریتش در عربســتان بوده، پس غیر عرب ن
مسلمان شود. می دانیم که بســیاری از علمای بزرگ 
لکه از مردمان عرب نبوده اند و به  اســالم از عربستان ب
خصوص بسیاری از آنها که در حفظ و تعمق در علوم 
رانی بوده     اند. در  اسالمی نقش به سزایی داشــتند ای
اینجا اما می خواهیم فقط ســنت خداوند را بفهمیم 
راهیمی نیز تحقیق  و قطعــا در محدوده ی ادیــان اب
ر  راهیمی و تصاوی می کنیم. بعد از این به ادیان غیر اب
دیگــری کــه در آن ادیــان از خداوند هســت مانند 
تصویرخدای نامتشــخص نیز می تــوان توجه کرد.

بــرای اینکــه در ترجمه ی آیات ایــن بخش بحث و 
جدلی نباشد، همه ی ترجمه ها از ترجمه قرآن حسین 
انصاریان انتخاب شده اند، عالمی فاضل و سنتی که 
قطعا به طور بسیار بسیار جدی به انحصارگرایی دینی 
ا توضیحات ایشان در  اعتقاد دارد. عین ترجمه  همراه ب
رای بهره بردن بیشتر از این  پرانتز آورده شــده است. ب
نوشتار اگر کلمات خاصی مورد نظر باشد، آنها را در آیه 

و در ترجمه پررنگ می   کنیم.
ِه َو  َدْي َن َي ْي ِذي َب ُق الَّ َصدِّ ــاَرٌك ُم َب اُه ُم َن َزْل اٌب َأْن َت َذا ِك "َوَه
َرِة  اْلِخ وَن ِب ُن ْؤِم َن ُي ِذي ــا َوالَّ َه ْوَل ْن َح َرى َوَم ُق ِذَر ُأمَّ اْل ْن ُت ِل

ُظوَن" )6:۹2( اِف َح ْم ُي ِه َلى َصاَلِت ْم َع ِه َوُه وَن ِب ُن ْؤِم ُي
ازل  )و این ]قرآن[ کتابی است پرفایده، که ما آن را ن

کثرت  انگاری  جنبه ی  دو  تفکیک  با  همراه  بیشتر  آیات  دیدن  برای   ۸
لطفا به مقاله ی قرآن، انحصارگرا یا کثرتگرا؟ مراجعه کنید.  

کردیم، تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از 

رای این است که مردم مکه  خود اســت، و ]نزولش[ ب
و کســانی را که پیرامون آنند بیم دهی؛ و آنان که به 
آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند، و آنان همواره 

ر نمازشان محافظت می کنند.( ب

چندین آیه داریم که در آنها به پیامبر گفته می شــود 
رای این قوم خاص فرستادیم: را ب ت

وَن" )۳6:6( ُل اِف ْم َغ ُه ْم َف اُؤُه ِذَر آَب ا ُأْن ا َم ْوًم ِذَر َق ْن "ُِت

ا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم نداده اند و  )ت
به این علت ]از حقایق[ بی خبرند.(

اره ی پیامبران دیگر نیز همین آمده است:  درب
يَل َأالَّ  َراِئ ي ِإْس ِن َب اُه ُهًدى ِل َن ْل َع اَب َو َج َت ِك ا ُموَسى اْل َن ْي "َوآَت

ياًل")۱7:2( ي َوِك ْن ُدوِن ِخُذوا ِم تَّ َت
رای بنی اسرائیل  )و ما به موســی کتاب دادیم و آن را ب
وسیله هدایت قرار دادیم [و در آن کتاب، آنان را به این 
حقیقت راهنمایی کردیم[ که جز مرا ]که خدای یگانه 

ام[ وکیل و کار ساز نگیرید.(

و این به صورت یک قانون کلی بیان شده است: 
وا  ُب ِن َت َه َواْج لَّ ُدوا ال ُب ٍة َرُسواًل َأِن اْع لِّ ُأمَّ ا ِفي ُك َن ْث َع ْد َب َق "َو َل
ِه  ْي َل ْت َع ْن َحقَّ ْم َم ُه ْن ُه َوِم لَّ ْن َهَدى ال ْم َم ُه ْن ِم وَت َف اُغ طَّ ال
ُة  َب اِق اَن َع َف َك ْي ُروا َك ُظ اْن ي اْلَْرِض َف ُروا ِف ِســي ُة َف اَلَل الضَّ

ينَ" )۱6:۳6( ِب ذِّ َك ُم اْل
)و در حقيقــت در ميــان هــر امتــى فرســتاده  اى 
ا بگويد[ خدا را بپرســتيد و از طاغوت  رانگيختيم ]ت ب
]=فريبگر[ بپرهيزيد پس از ايشان كسى است كه خدا 
]او را[ هدايت كرده و از ايشان كسى است كه گمراهى 
بينيد  راين در زمين بگرديد و ب اب ن ر او ســزاوار است ب ب

فرجام تكذيب  كنندگان چگونه بوده است.(

بعدا اشــاره خواهیم کرد که از این آیات چه می توان 
فهمید، و به این پرســش خواهیم پرداخت که مگر 
همه ی امت ها پیامبر داشتند؟ در آیه ی قبل لفظ اّمت 
ا لفظ قوم  ا را ب آمده بود. در این آیه نزدیک همان معن

آورده است: 

َت  ا َأْن َم ِه ِإنَّ ْن َربِّ ٌة ِم ِه آَي ْي َل ِزَل َع ْواَل ُأْن ُروا َل َف َن َك ِذي وُل الَّ ُق "َوَي
اٍد" )۱۳:7( ْوٍم َه لِّ َق ُك ِذٌر َو ِل ْن ُم

ند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای  )و کافران می گوی
ازل نشده؟ تو فقط بیم دهنده ای ]نه  ر او ن ]غیر قرآن[ ب
رای هر هدفی  اعجاز کننده ای که هر زمان هر کس و ب
رای هر  غیر منطقی بخواهد، دست به اعجاز بزنی[ و ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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قومی هدایت کننده ای است.(

رای هر قومی پیامبری از خودشان می آید  اینکه چرا ب
اکید دارد که  یز از قرآن قابل دریافت اســت. قــرآن ت ن
ا همان فرهنگ( و  ر از همین مردم بوده است )ب پیامب

ا ایشان هم زبان بوده است: ب

وَن" )۱2:2( ُل ِق ْع ْم َت ُك لَّ َع ا َل يًّ َرِب ا َع ْرآًن اُه ُق َن َزْل ا َأْن "ِإنَّ
اره  ا شما ]درب ازل کردیم ت )ما آن را قرآنی به زبان عربی ن

حقایق، مفاهیم، اشارات و لطایفش[ تعّقل کنید.(

در سوره ی فصلت اســت که اگر قرآن به زبان عجمی 
رای ما   بود می گفتید مــا عربی هســتیم و آنوقت ب

عجمی آمده؟
ُه  اُت ْت آَي َل ــْواَل ُفصِّ وا َل اُل َق ا َل يًّ ِم َج ا َأْع ْرآًن اُه ُق َن ْل َع ــْو َج  "َوَل
اٌء  وا ُهًدى َوِشــَف ُن َن آَم ِذي لَّ َو ِل ْل ُه ــيٌّ ُق َرِب يٌّ َوَع َجِم َأَأْع
ًمى  ْم َع ِه ْي َل َو َع ــٌر َوُه ْم َوْق ِه ي آَذاِن وَن ِف ُن ْؤِم ِذيــَن اَل ُي َوالَّ

يٍد" )۴۱:۴۴( ِع اٍن َب َك ْن َم اَدْوَن ِم َن َك ُي ِئ ُأوَل

)و اگر آن را قرآنی غیر عربی قرار داده بودیم قطعًا می 
گفتند: چرا آیاتش در نهایت روشنی بیان نشده است، 
رای ]مردمی[ عرب  آیــا ]قرآنی[ غیر عربی ]و نامفهوم[ ب
رای کسانی که ایمان  زبان ]و فصیح؟![ بگو: این کتاب ب
آورده اند، سراســر هدایت و درمان است، و کسانی که 
ا  ایمان نمی آورند در گوششان سنگینی است، و آن ]ب
ر آنان پوشیده و نامفهوم  همه روشنی و آشکاری اش[ ب
انند که ]گویی[ از جایی دور ندایشــان می  ن اســت؛ ای

دهند.(
این نیز به صورت یک قانون کلی در قرآن آمده است: 
ْم  ُه َن َل يِّ َب ُي ِه ِل ْوِم َســاِن َق ِل ْن َرُســوٍل ِإالَّ ِب ا ِم َن ا َأْرَســْل "َوَم
ُز  ِزي َع َو اْل َشاُء َوُه ْن َي ِدي َم ْه َشــاُء َوَي ْن َي ُه َم لَّ ِضلُّ ال ُي َف

يُم" )۱۴:۴( َحِك اْل
)و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرســتاديم 
ا ]بتواند به وســيله آن زبان، پيام وحى را به روشنى [  ت
ــراى آنان بيان كند. پس خدا هر كس را بخواهد ]به  ب
كيفر لجاجت و عنــادش [ گمراه مى كند، و هر كس را 
ر  اپذي بخواهد، هدايت مى نمايد، و او تواناى شكست ن

و حكيم است.(

قرآن پژوهان توضیح داده اند که در اینگونه آیات منظور  
از زبان، فقط زبان به معنی language  نیست. لسان، 
تمثیلی از آن فرهنگی است که پشت آن زبان نهفته 
اســت. زبان در واقع نماینده ی آن فرهنگ است. این 

ر "از خودتان بودن" را در آیات قرآن می بینیم. اکید ب ت
در سوره ی بقره داریم:

ْم  يُك َزكِّ ا َوُي َن اِت ْم آَي ُك ْي َل و َع ُل ْت ْم َي ُك ْن ْم َرُسواًل ِم ُك ي ا ِف َن ْل "... َأْرَس

وا  وُن ُك ْم َت ا َل ْم َم ُك ُم لِّ َع ــَة َوُي َم ِحْك اَب َواْل َت ِك ُم اْل ُك ُم لِّ َع َوُي
وَن" )2:۱5۱( ُم َل ْع َت

)... در میان شــما رســولی از خودتان فرســتادیم که 
همواره آیات ما را بر شــما می خواند، و شما را ]از هر 
نوع آلودگی ظاهری و باطنی[ پاک و پاکیزه می کند، 
و کتاب وحکمت به شــما می آمــوزد، وآنچه را نمی 

دانستید به شما تعلیم می دهد.(

ر   اینکــه  در آیــه به عبــارت پیامبــری از خودتان ب
می خوریم، منظور نوع انسان نیست منظور قوم عرب 

است.
در سوره ی توبه داریم:

ْم  تُّ ِن ا َع ِه َم ْي َل ٌز َع ِزي ْم َع ِســُك ُف ْن َأْن ْم َرُســوٌل ِم اَءُك ْد َج َق "َل
يَن َرُءوٌف َرِحيٌم" )۹:۱28( ِن ْؤِم ُم اْل ْم ِب ُك ْي َل ِريٌص َع َح

ًا پیامبری از جنس خودتان به ســویتان آمد که  ن )یقی
ر او دشوار است، اشتیاق  به رنج و مشقت افتادنتان ب
شدیدی به ]هدایِت[ شــما دارد، و نسبت به مؤمنان 

رؤوف و مهربان است.(

راهیم نقل شده در  همچنین در دعایی که از حضرت اب
سوره ی بقره داریم:

َك  اِت ْم آَي ِه ْي َل ــو َع ُل ْت ْم َي ُه ْن ْم َرُســواًل ِم ِه ي ْث ِف َع ــا َواْب َن "َربَّ
ُز  ِزي َع َت اْل َك َأْن ْم ِإنَّ ِه ي َزكِّ َة َوُي َم ْك ِح اَب َواْل َت ِك ــُم اْل ُه ُم لِّ َع َوُي

يُم" )2:۱2۹( َحِك اْل
رانگیز،  )پروردگارا! در میان آنان پیامبری از خودشان ب
ر آنان بخواند، و آنان را کتاب و حکمت  که آیات تو را ب
یاموزد، و ]از آلودگی های ظاهری و باطنی[ پاکشــان  ب

ر و حکیمی( اپذی را تو توانای شکست ن کند؛ زی
ر روایت قرآن این ســنت در روز قیامت هم ادامه  ا ب ن ب

دارد: 
ْم َو  ِه ِس ُف ْن َأْن ْم ِم ِه ْي َل ًدا َع ي ِه ٍة َش لِّ ُأمَّ ُث ِفي ُك َع ْب ْوَم َن "َوَي
ا  اًن َي ْب اَب ِت َت ِك َك اْل ْي َل ا َع َن ْل زَّ ُؤاَلِء َوَن َلى َه ًدا َع ي ِه َك َش ا ِب َن ْئ ِج

ِمينَ" )۱6:8۹( ِل ْس ُم ْل ْشَرى ِل ًة َوُب َم ْيٍء َوُهًدى َوَرْح لِّ َش ُك ِل
اد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان  )و ]ی
ر  ر اســالم![ ب ر آنــان برمی انگیزیم، و تو را ]ای پیامب ب
ازل کردیم  ر تو ن نان گواه مــی آوریم؛ و این کتاب را ب ای
رای  یانگر هر چیزی و هدایت و رحمت ومژده ای ب که ب

تسلیم شدگان ]به فرمان های خدا[ ست.(
هوالء در اینجا به مخاطبان مســتقیم قرآن اشــاره 

می کند.
رای  ما در قرآن این ســنت را نمی بینیم که پیامبری ب
بته انحصارگرایان به  جهانیان فرستاده شده باشد. ال
اره اســتناد می کنند، که خواهیم دید.  اتی در این ب آی
اکید می کنند که بحث این نیست که چون  ایشــان ت
اید مسلمان  ا دیگران ب رای آن قوم آمده است آی ر ب پیامب
ر مبنای روایت  ا نه؟ بحث این است که ب می شــدند ی
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رای  قرآن روال ارسال پیامبران این است که هر پیامبری ب
قوم خود می آید. اینکه سپس اقوام دیگر نیز می توانند 

ا این روال ندارد.  نافی ب ند ت به دین آن پیامبر درآی

اکنون این سوال پیش می آید که این مباحث چه ربطی 
به بحث کثرت انگاری دارد؟ پاســخ ایشــان این است 
که این رواِل "هر پیامبری بــرای قوم خود"، به ملزومات 
ا به ملزومات انحصارگرایی.  کثرت انگاری نزدیکتر است ت
انه  ا پیامی چند زب ر، مثال روالی که در آن پیامبری ب راب در ب
ا اینکه چند پیامبر  و چند فرهنگی فرســتاده شــود ، ی
یا فرســتاده  ا هم به چند نقطه ی دن به طور هماهنگ ب

شوند، به ملزومات انحصارگرایی نزدیکتر است.

  ایــن رواِل )هــر پیامبری برای قــوم خود(، بــه ملزومات 
کثرت انگاری نزدیکتر اســت تا به ملزومــات انحصارگرایی.

ت قرآن  2-2-2. مالک رستگاری در روای

اگر در قرآن به دنبال مالک رستگاری در یک کلمه باشیم 
ى")87:۱۴( َزكَّ ْن َت َح َم َل ْد َأْف آن تزکیه است. "َق

)بی تردید کسی که خود را ]از زشتی های باطن و ظاهر[ 
پاک کرد، رستگار شد.(

همین مالک هنگامی که بســط پیدا می کند می شود 
ایمان و عمل صالح که در قرآن بسیار آمده است. دعوی 
ایشــان این اســت که وقتی خداوند راجع به رستگاری 
انســانها صحبت می کند و بحث ایمان و عمل صالح را 
می آورد، در حقیقت  شــریعت را "فاکتور" می گیرد. یکی 
ا  از صریح ترین آیات کثرت انگاری این است که در قرآن ب

اختالف جزیی در دو جا آمده است:  

ئيَن  اِب صارى  َو الصَّ نَّ ذيَن هاُدوا َو ال ــوا َو الَّ ُن َن آَم ذي " ِإنَّ الَّ
ْم  ُرُه ْم َأْج ُه َل حًا َف َل صاِل ِم ِر َو َع ْوِم اْلِخ َي ِه َو اْل لَّ ال ــَن ِب ْن آَم َم

ون " )2:62( َزُن ْح ْم َي ْم َو ال ُه ِه ْي َل ْوٌف َع ْم َو ال َخ ِه َد َربِّ ْن ِع

)مسلمًا كسانى كه ]به ظاهر[ ايمان آوردند، و يهودى ها و 
نصرانى ها و صابئى ها هر كدامشان ]از روى حقيقت [ به 
خدا و روز قيامت ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند، 
راى آنان نزد پروردگارشــان پاداشى شايسته و مناسب  ب

ر آنان است و نه اندوهگين شوند.( است، و نه بيمى ب
رای کثرت انگاری اســت که  ایــن از صریحتریــن آیات ب
ا یهودی و ... باشی مالک  نشان می دهد تو اگرمسلمان ی
رســتگاریت ایمان و عمل صالح اســت، آنچه بین این 
گروه ها مشترک است ایمان و عمل صالح است، و آنچه 

متفاوت است شریعت است. 

 در آیــه ی 2:62، وقتــی خداونــد راجــع بــه رســتگاری 
انســانها صحبــت می کند و بحــث ایمــان و عمل صالح 
را مــی آورد، در حقیقــت  شــریعت را فاکتــور می گیــرد.  

ا  اید باشم ی ا این ذهنیت انحصارگرا که من این ب قرآن ب
اال نیز ســخن از نصرانیها و  ارزه می کند. در آیه ی ب آن مب
صابئین و ... می رود. نصرانیها چه کسانی اند؟ می دانید 
یاورد. او  که حضرت عیسی نیامده بود که دین جدیدی ب
ا این حال گروهی به نام مسیحیان و  یک مصلح بود. ب
فرقه   ای از آنان به نام نصرانیها در عربستان بودند. قرآن 
نمی گوید شــما از اول اشتباه کردید و اصال قرار نبود که 
اید یهود بمانید. قرآن در این آیه  شما نصرانی باشید و ب

ا این بحث های نظری ندارد. کاری ب
نها که  صابئین هم همینطور. بحث زیادی اســت که ای
راهیم، ... . آنچه به نظر  ا اب بودند، پیروان حضرت یحیی ی
نها گروهی بودند که از نظر دینی  می آید این است که ای
اورها و افکار اصیلشان  خیلی قدیمی  بودند و احتماال ب

دستخوش تغییر شده بود. 

خداوند در این آیه نمی گوید شما عقایدتان اصالت ندارد. 
ینتان چه مسلمان چه  لکه بیان می کند که اسمتان و آی ب
مسیحی چه یهودی و چه صابئین باشد، من از شما این 
را می خواهم: ایمان به خداوند و روز قیامت و عمل صالح. 
اینجاست که فرم دین، عنوان دین و شریعت دین را این 
قانی در  له طال آیه "فاکتور" گرفته اســت. توضیح آیت ال
بته قطعا به انحصارگرایی دینی  »پرتــوی از قرآن«، که ال
اور داشــتند،  در ذیل این آیه خواندنی اســت و نکات  ب

ارزشمندی در آن آمده است.

ا  ارزه ب از دیدگاه ایشان بخش عمده   ای از سوره ی بقره مب
ر از سوره ی بقره  فکر انحصارگرایی دینی اســت. آیه ی زی

ا است: نیز بسیار گوی
يَم  َراِه َة ِإْب لَّ ْل ِم ْل َب ُدوا ُق َت ْه َصاَرى َت وا ُهوًدا َأْو َن وُن ــوا ُك اُل "َوَق

ينَ" )2:۱۳5( ْشِرِك ُم َن اْل اَن ِم ا َك ا َوَم ًف ي ِن َح
ابید. بگو  ا هدایت ی ا نصرانی شوید ت )و گفتند: یهودی ی
اید پیروی کرد که  راهیم را ب لکه آئین اب چنین نیســت ب

بسوی خدا برگشت و هیچگاه از مشرکین نبود.(

 بخش عمده   ای از سوره ی  بقره  مبارزه با  فکر  انحصارگرایی 
دینی است. 

لکه به  قرآن اینجا به یهود و نصاری انتقاد نکرده است ب
یک ذهنیت انتقاد کرده اســت و آن ذهنیت کثرت انگار 
نها یهود و نصاری در این  است. ممکن است گفته شود ت

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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)[)همه اهل کتاب[ یکســان نیســتند، از اهل کتاب 
گروهی درســتکار ]و رعایت کننده حــّق خدا و مردم[ 
هستند، آیات خدا را در ســاعاتی از شب می خوانند 
و ]به پیشــگاه حق از روی تواضع و فروتنی[ ســجده 
ر[ به خدا و روز  می کنند(. ]در سايه قرآن و نبّوت پيامب
قيامت ايمان مى آورند و به كار شايسته و پسنديده 
ازمى دارند  فرمان مى دهند، و از كار ناپســند و زشت ب

نان از شايستگانند. ند؛ و اي و در كارهاى خير مى شتاب
از در ترجمه ی حســین انصاریان، ]در ســايه قرآن و  ب
ر مبنای دیدگاه  ر[ تفســیر ایشان است ب نبّوت پيامب

انحصارگرایی دینی که دارند.
آیات در موضوع رســتگاری اهل کتاب بیشتر از این 
ا کثرتگرا؟ به آیات  است و در مقاله ی قرآن، انحصارگرا ی
دیگر نیز اشــاره شده اســت، اما از آن میان آیات 82 
ا 8۴ ســوره ی مائده به خصوص قابل تامل است. در  ت
این آیات به رستگار بودن گروهی از نصاری اشاره شده 
ر  است، یعنی عنوان در اینجا از "اهل کتاب" نیز خاص ت
اســت. قطعا نمی توان گفت که قرآن به آن نصارایی 
از در  که مســلمان شــدند کماکان نصاری می گوید. ب
ا شــنیدن  اینجا، آیه ی 8۳، آمده که برخی از نصاری ب
ر نازل شــده می گویند ما ایمان آوردیم.  ر پیامب آنچه ب
در اینجا نیز همان نکته  نهفته است که ایمان آوردن 
ا عوض کردن شریعت و مسلمان شدن یکی نیست.  ب
این نکته در قسمت  2-۳ در این نوشتار بیشتر تبیین 

شده است.
  نتیجه اینکه خداوندی که به فرقه نگاه نمی کند و از 
رای رسیدن به تزکیه  پیروان ادیان ایمان و عمل صالح ب
می طلبد، نه خدایی فرقه گرا که خدایی "عمل گراست". 
این اصطالحی است که در گفتارها و نوشته های دیگر 

ار مطرح شده است.  ایشان چندین ب

 خداونــدی که بــه فرقه نــگاه نمی کنــد و از پیروان 
ادیــان ایمــان و عمل صالح برای رســیدن بــه تزکیه 
می طلبــد، نه خدایی فرقه گرا که خدایی عمل گراســت.

رآن    ت ق عت در روای نوع شری 2-2-۳. ت

نه  اِن اطــراف مدی ر مبنــای روایات، یکــی از یهودی ب
اید سنگسار  مرتکب زنا شده بود و طبق قانون تورات ب
می شد. گروهی از یهود گفتند ببریمش پیش محمد 
شــاید حکم راحت تری بدهد. آیه ی ۴۳ سوره ی مائده 
انتقاد می کند که كه چرا از تو سوال می کنند در حالی 

که تورات نزدشان است و در آن حکم خداوند است:

مَّ  ِه ُث لَّ ُم ال ْك ا ُح َه ي ْوَراُة ِف تَّ ُم ال َدُه ْن َك َوِع وَن ُم َحكِّ َف ُي ْي "َوَك
ينَ" )5:۴۳( ِن ْؤِم ُم اْل َك ِب ِئ ا ُأوَل َك َوَم ِد َذِل ْع ْن َب ْوَن ِم َولَّ َت َي

ر در سوره ی نساء دقت کنیم: آیه آمده اند، به آیه ی زی
ْل ُســوًءا  َم ْع ْن َي اِب َم َت ِك ِل اْل يِّ َأْه اِن ْم َواَل َأَم ُك يِّ اِن َأَم َس ِب ْي "َل

ًرا" )۴:۱2۳( ِصي ا َواَل َن يًّ ِه َوِل لَّ ْن ُدوِن ال ُه ِم ْد َل ِج ِه َواَل َي َز ِب ْج ُي
ر وفق آرزوهاِی ]واهِی[ برخی از شــما  )]کیفر و پاداش[ نه ب
ر وفق آرزوهاِی ]پوِچ[ اهل کتاب.  ]مسلمانان[ است، و نه ب
هر کس مرتکب کار زشتی شود، به آن کیفر داده می شود؛ 

رای خود نخواهد یافت.( اوری ب و جز خدا سرپرست و ی
  این آیه به مســلمان ها و اهل کتاب می گوید رستگاری 
مطابق آرزوهای شما نیست، و سپس همان مالک ایمان 
و عمل صالــح را در این آیه و آیه  ی بعــد می آورد، یعنی 

رستگاری در انحصار هیچ گروهی نیست. 

اتی آمده است که راجع به رستگاری اهل کتاب  در قرآن آی
زمان پیامبر صحبت کرده است:

ْوَن  َه ْن ُروِف َوَت ْع َم اْل ُروَن ِب ْأُم اِس َت نَّ ل ِرَجْت ِل ٍة ُأْخ َر ُأمَّ ْي ْم َخ ُت ْن "ُك
ًرا  ْي اَن َخ َك اِب َل َت ِك ُل اْل َن َأْه ْو آَم ِه َوَل لَّ ال وَن ِب ُن ْؤِم ِر َوُت َك ْن ُم ِن اْل َع

وَن" )۳:۱۱۰( اِسُق َف ُم اْل ُرُه َث ْك وَن َوَأ ُن ْؤِم ُم ُم اْل ُه ْن ْم ِم ُه َل
)شــما بهترین امتی هســتید که ]بــرای اصالح جوامع 
انســانی[ پدیدار شــده اید، به کار شایسته و پسندیده 
ازمی دارید، و  فرمان می دهید و از کار ناپســند و زشت ب
[از روی تحقیــق، معرفت، صدق و اخالص[ به خدا ایمان 
رای  می آوریــد. و اگر اهل کتاب ایمــان می آوردند قطعًا ب
آنان بهتر بود؛ برخی از آنان مؤمن ]به قرآن و پیامبرند[ و 

بیشترشان فاسقند.(

اال از حسین انصاریان، عبارت  دقت شود که در ترجمه ی ب
لکه تفسیر  ]به قرآن و پیامبرند[ بخشی از ترجمه نیست ب
رای همین هم در کروشه آمده است. سخن  ایشان است و ب
در اینجا از همــان اهل کتاب زمان پیامبر و مورد خطاب 
مســتقیم قرآن اســت، از همان ها مومنینی هستند نه 
ر ایمان آوردند. ضمن  اینکه مومن اند چون به قرآن و پیامب
زوما به معنی تغییر  ر ل اینکه ایمان آوردن به قرآن و پیامب
دین و مسلمان شدن نیست. این نکته  در همین قسمت 
ا به تفسیری،  ن بیشتر توضیح داده خواهد شد. این که، ب
ا ظاهر  منظور از مومن شدن آنها مسلمان شدن آنهاست ب
آیه اصال ســازگاری ندارد. قرآن مســلمانان را اهل کتاب 
نمی خواند حتی اگر قبال اهل کتاب بوده باشند. آخر آیه 
رایشان بهتر است  یاورند ب می گوید اگر اهل کتاب ایمان ب
وَن  ُن ْؤِم ُم ُم اْل ُه ْن اره ی همان اهل کتاب می گوید ِم سپس درب
وَن. در میان آنها مومنانی هستند. این  اِســُق َف ُم اْل ُرُه َث ْك َوَأ
از آیات قبل و بعد نیز روشن است. در همین سوره، سه و 

چهار آیه بعد )۱۱۳و ۱۱۴( آمده است:  
ِه  لَّ اِت ال وَن آَي ُل ْت ٌة َي َم اِئ ٌة َق اِب ُأمَّ َت ِك ِل اْل ْن َأْه َواًء ِم ُسوا َس ْي "َل
ِر َو  ْوِم االَِخ َي ِه َو اْل لَّ ال وَن ِب ُن ْؤِم ْســُجُدوَن. ُي ْم َي ِل َوُه ْي لَّ اَء ال آَن
وَن فِى  َســاِرُع ِر َو ُي َك ن ُم ِن اْل ْوَن َع َه ْن ُروِف َو َي ْع َم اْل ــُروَن ِب ْأُم َي

ِحين". اِل َن الصَّ ئَك ِم ْراِت َو ُأْوَل َخي اْل
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)چگونه تو را داور قرار می دهند در حالی که تورات که 
در آن حکم خداست نزد آنان است؟ سپس بعد از آنکه 
ا حکمی که مطابق حکم تورات است داوری  میانشان ب
رتافتن نشانه این  ند، و ]این روی ب اب کردی روی برمی ت

است که[ آنان ]به تورات هم[ ایمان ندارند(.
 

اید شریعت خود را رها می کردند  نها ب ا بود که ای ن اگر ب
رفتند، ایــن آیه لحن  و شــریعت پیامبــر را می پذی
متفاوتی می داشــت و به جای اینکه بگوید چرا از تو 
می پرســند در حالی که تورات را دارند، نیت ایشان و 
ر را نقد می کرد. شأن  عمل نکردنشــان به حکم پیامب
نزول این آیه آن اصلی را که آیه به آن اشــاره می کند 
نفی نمی کند. همین اصل، بدون شأن نزول خاصی در 

چهار آیه بعد آمده است:

ْم  ْحُك ْم َي ْن َل ِه َوَم ي ُه ِف لَّ َزَل ال ا َأْن َم ِجيِل ِب ُل اْلِْن ْم َأْه ُك ْح َي "َوْل
وَن" )5:۴7( اِسُق َف ُم اْل َك ُه ِئ ُأوَل ُه َف لَّ َزَل ال ا َأْن َم ِب

ازل كرده داورى  ايد به آنچه خدا در آن ن )و اهل انجيل ب
ازل كرده حكم نكنند  كنند و كسانى كه به آنچه خدا ن

افرمانند.( آنان خود ن

اکید بیشــتر در آیه ی بعدی  ا ت ســپس همین اصل ب
می آید:

َن  ِه ِم َدْي َن َي ْي ا َب َم ا ِل ًق َصدِّ َحقِّ ُم اْل اَب ِب َت ِك َك اْل ْي ا ِإَل َن َزْل "َوَأْن
ُه َواَل  لَّ َزَل ال ا َأْن َم ْم ِب ُه َن ْي ْم َب ُك اْح ِه َف ْي َل ا َع ًن ِم ْي َه اِب َوُم َت ِك اْل
ْم  ُك ْن ا ِم َن ْل َع لٍّ َج ُك َحقِّ ِل َن اْل اَءَك ِم ا َج مَّ ْم َع َواَءُه ْع َأْه ِب تَّ َت
ْن  ِك َدًة َوَل ًة َواِح ْم ُأمَّ ُك َل َع َج ُه َل لَّ اَء ال ْو َش ا َوَل اًج َه ْن ًة َوِم ْرَع ِش
ِه  لَّ ى ال ــَراِت ِإَل ْي َخ وا اْل ُق ِب اْســَت ْم َف اُك ا آَت ي َم ــْم ِف َوُك ُل ْب َي ِل
وَن"  ُف ِل َت ْخ ِه َت ي ْم ِف ُت ْن ــا ُك َم ْم ِب ُك ُئ بِّ َن ُي ا َف ًع ي ِم ْم َج ُك ُع ْرِج َم

)5:۴8(
)و ما این کتاب ]قرآن[ را به درســتی و راستی به سوی 
ازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب های  تــو ن
انّیت همه[ آنان  ر ]حّق پیش از خود و نگهبان و گواه ب
ازل کرده  ر طبق آنچــه خدا ن اســت؛ پس میان آنان ب
است داوری کن، و ]به هنگام داوری[ سرپیچی از حّقی 
که به ســوی تو آمده از هواهای نفسانی آنان پیروی 
رای هر یک از شــما شریعت و راه روشنی قرار  مکن. ب

دادیم.
 و اگر خدا می خواســت همه شما را امت واحدی قرار 
می داد، ولی می خواهد شــما را در آنچه به شما داده 
ر یکدیگر  امتحان کند؛ پس به ســوی کارهای نیک ب
پیشــی گیرید. بازگشت همه شما به سوی خداست؛ 
پس شــما را به آنچه همواره دربــاره آن اختالف می 

کردید، آگاه می کند.(

اال یکی از واضح ترین آیات قرآن در زمینه   آیه ی ب
کثرت انگاری است.

در سوره ی بقره آمده است:

ا  َن َم َراِت َأْي ْي َخ وا اْل ُق ِب اْســَت ا َف َه ي َولِّ َو ُم ٌة ُه َه لٍّ ِوْج ــُك "َوِل
لِّ َشــْيٍء  َلى ُك َه َع لَّ ا ِإنَّ ال ًع ي ِم ُه َج لَّ ُم ال ُك ْأِت ِب ــوا َي وُن ُك َت

رٌ")2:۱۴8( ِدي َق
رای هر گروهی قبله ای اســت که خدا گرداننده روی  )ب
آن گروه به آن قبله اســت؛ پس به جانب نیکی ها و 
کارهای خیر پیشی جویید. خدا همه شما را هر جا که 
ر هر  باشید ]به صحرای محشر[ می آورد؛ مسلمًا خدا ب

کاری تواناست.(

َراِت" در این آیه و  ْي َخ وا اْل ُق ِب َت اْس توجه کنیم به عبارت "َف
آیه ی ۴8 سوره ی مائده، که نشانی از این است که هر 

دو آیه به یک موضوع اشاره دارند.

در سوره حج نیز داریم:

َك ِفي  نَّ ازُِع َن اَل ُي وُه َف اِسُك ْم َن ا ُه َسًك ْن ا َم َن ْل َع ٍة َج لِّ ُأمَّ ُك "ِل
يٍم")22:67( ِق ْسَت َلى ُهًدى ُم َع َك َل َك ِإنَّ ى َربِّ ِر َواْدُع ِإَل اْلَْم

ژه قرار داده ایم که آن را انجام  رای هر امتی عبادتی وی )ب
زاع  ا تو ســتیز و ن باید در این امر ب می دهنــد؛ پس ن
کنند. و به سوی پروردگارت دعوت کن که بی تردید تو 

ر راهی راست قرار داری.( ب

ایــن آیات به ما می گویند که قرآن تنوع شــریعت را 
به رســمیت می شناســد. حتی اینکه بگوییم تنوع 
ر اساس این آیات  افته نیز کم گفته ایم. ب رت شریعت را ب

این تنوع شریعت کار خداوند بوده است.

در سوره ی مائده داریم:

ْن  ْم ِم ِه ْي ِزَل ِإَل ا ُأْن ِجيَل َو َم ْوَراَة َواْلِْن تَّ ــوا ال اُم ْم َأَق ُه ْو َأنَّ "َوَل
ٌة  ْم ُأمَّ ُه ْن ْم ِم ِه ِل ْحِت َأْرُج ْن َت ْم َوِم ِه ْوِق ــْن َف وا ِم ُل ََك ْم َل ِه َربِّ

وَن" )5:66( ُل َم ْع ا َي اَء َم ْم َس ُه ْن ٌر ِم ي ِث ِصَدٌة َوَك َت ْق ُم
)و اگر آنان تورات و انجیل ]واقعی[ و آنچه را که از سوی 
رپا می داشتند، بی  پروردگارشــان به آنان نازل شده ب
تردید از برکات آسمان و زمین بهره مند می شدند. از 
آنان گروهی میانه رو و معتدل اند، و بســیاری از آنان 

بد است آنچه را انجام می دهند.(

قرآن نه تنها تنوع شــریعت را بر تافته و به رســمیت 
می شناسد بلکه اساسا تنوع شرایع تدبیر خداوند بوده است.

نــد اینکــه  می گوید آنچه از ســوی  برخــی می گوی
رآنها نازل شده، منظور قرآن است. عالمه  پروردگارشان ب
ا  طباطبایی می گوید کلمه ی "اقاموا" مانع از تفسیر  " َم
ْم" به قرآن می شود و این عبارت به کتاب های  ِه ْي ِزَل ِإَل ُأْن

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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آسمانی دیگر این ادیان اشاره دارد. ۹
ر این اســاس برداشــت دکتر شــفتی از قــرآن جز  ب
اید در  اورند که ب ر این ب تکثرانگاری نیست. ایشــان ب
ا قرآن   نظام گرا بــود. در این بحث و به طور  مواجهه ب
ا کثرتگرا؟  ر در نوشتار  قرآن، انحصارگرا ی بسیار مفصل ت
که در آن به حدود صد آیه اشــاره شده است، نگاه به 
ر  قرآن نگاهی نظام گرا بوده اســت به این معنی که ب
اساس فهمی که از ارتباط آیات و مفاهیم قرآنی حاصل 
می شــود روایتی از قرآن حاصل شده است. اگر کسی 
اتی، تکثرانگاری را به نفع انحصارگرایی  ا آی ا آیه   ای ی ب
اید تکلیف آیات دیگر را هم روشن کند،  رد ب ر سوال ب زی
اید فهم خود از انسجام آیات و روایت حاصل را  یعنی ب
ذا استدالل به اینکه آیه ای معنی دیگری دارد  یاورد. ل ب
ا آیه ی دیگری هست که به نظر می آید چیز دیگری  ی

می گوید کار را تمام نمی کند.

اد  ن ات مورد اســت رخــی آی ر ب ــی ب ذرای 2-۳. مــرور گ
نی ان دی رای انحصارگ

-واژه ی عالمین در قرآن:

گفتیم که ما در قرآن این سنت را نمی بینیم که پیامبری 
رای  اتی داریم که ب رای جهانیان فرستاده شده باشد. آی ب
لعالمین و  ا رحمه ل لعالمین و  ی پیامبر می گوید ذکر ل
لعالمین. اول اینکــه نمی توان این آیات را  را ل ا  نذی ی

ها" دانست. نسخ آیات "ام القری و من حول
ر این بود که قرآن را      یعنی بگوییم خداوند نخست ب

ره ی عربستان بفرستد اما بعد  رای اهالی شــبه جزی ب
رای تمام جهان بفرستد! نسخ به  ر این شد که آن را ب ب
این معنی نیست که خداوند نظرش را عوض می کند.
                                                                                           
رای  ر دلیل فرستادن این کتاب ب  دوم اینکه در قرآن ب

اکید شــده است، چون زبانشان  ساکنین عربستان ت

عربی اســت و نیز  پیش از این  منذری نداشــته اند.
اتی که صحبت از عالمین   سوم اینکه بســیاری از آی
ر ترتیب نزول مشهور  ا ب ن رای رسالت پیامبر می کنند ب ب
رای مکه  اتی است که می گوید تو را ب سوره ها قبل از آی
در  قرآن  به  بگوید عمل  است كسى  ممكن  می گوید:  عالمه طباطبائی   9
حقیقت عمل به انجیل و تورات اصلى هم هست، چه آن دو كتاب به آمدن 
قرآن بشارت داده و بنى اسرائیل را به عمل و گرویدن به آن توصیه كرده 
اند، ... این احتمال خوبى است، لیكن با كلمه ی )اقاموا( سازگار نیست براى 
اینكه اقامه تورات و انجیل به این است كه به همان كیفیتى كه هست و با تمام 
جزئیاتش محفوظ شود، نه اینكه تنها آیاتى كه در بشارت به اسالم و قرآن 
است اقامه و حفظ و مابقى آن متروك شود؛ پس معلوم مى شود مراد از اقامه، 

اقامه ی تورات و انجیل است.) المیزان، تفسیر ذیل آیه ی 5:66( 

و اطرافش فرستادیم. 
آنچه در قرآن می بینیم آنســت که عالمین همه جا به 
معنی نوع انســان نیست. عالمین می تواند به معنی 
همگان در محدوده   ای باشد. در اینگونه آیات "ام القری 
ها" ظرف و محدوده ی عالمین را مشــخص  و مــن حول
می کند، یعنی همه ی آنها که در مکه و اطرافش هستند. 
اما در موضوعی دیگر منظور می تواند تمام انســان ها 
عالمین". از این نظر "عالمین"  له رب ال باشد مانند "الحمد ل
ا  در قرآن همان کاربردی را دارد که مثال "همه" در فارسی ی
"everyone" در انگلیسی دارد. این کلمات نیز همیشه 

به معنی تمام انسان های عالم به کار نمی روند.
 

لعالمین حتی اگر  از سوی دیگر در مواردی مانند رحمه ل
رای کل جهان اســت، کسی  ریم عالمین در اینجا ب بپذی
رای  منکر این نیست که پیامبر اسالم می تواند رحمت ب
کل جهان باشد. کسی منکر این نیست که انذار قرآن به 
رای تمام جهانیان باشد.  معنی عامش می تواند انذار ب

ر دیگر ادیان: - آیه ی غلبه ی دین حق ب

آیه ی  دیگری که گاه از آن اســتنباط انحصارگرایی دینی 
می شود و عموما آن را صراحت در جهانی بودن رسالت 

پیامبر می دانند این آیه است: 
َلى  َرُه َع ِه ْظ ُي َحقِّ ِل ِن اْل َدى َوِدي ُه اْل ُه ِب ِذي َأْرَسَل َرُسوَل َو الَّ "ُه

ًدا" )۴8:28( ي ِه ِه َش لَّ ال َفى ِب ِه َوَك لِّ ِن ُك ي دِّ ال
)اوســت کــه پیامبــرش را بــا هدایــت و دین حق 
فرســتاد تــا آن را بر همه ادیــان پیروز کنــد، و کافی 
ر وقــوع این حقیقت[ گواه باشــد.(  اســت که خدا ]ب

ا کمی   امــا واقعا این صراحت در کجاســت؟ این آیه ب
ار در قرآن تکرار شده است. در دو آیه )۹:۳۳،  تفاوت سه ب
6۱:۹(، در آخر به مشــرکین قریش اشاره می کند. آیه ی 
ســوم در ســوره ی فتح آمده اســت  و آیه ی قبلش در 
نه ها، منظور  ر مبنای این قری اره ی فتح مکه اســت. ب ب
ِه « در خود عربســتان است و   لِّ ِن ُك ي دِّ َلى ال َرُه َع ِه ْظ از  »ُِي
از هم "ام القری و من  تأکیدش هم بر مشرکین است. ب
ها" مالک دانستن چارچوب معنای آین آیات است. حول

کســانیکه فهم جهانی از این آیات دارند ناچار نتیجه 
ا این لحظه خدا و رسول در مقصود  خواهند گرفت که ت
دین موفق نبوده     اند. برمبنای فهم محلی از این آیات اما 
بته این  نتیجه این است که بسیار هم موفق بوده     اند. ال
ا نبودن در تفسیر  یک نکته ی فرعی است، موفق بودن ی

آیه دخالتی ندارد.
 - واژه ی اسالم در قرآن:

در سوره ی آل عمران آیه ی ۱۹ دین اصلی را "اسالم" 
َر اْلِْسالِم  ْي غِ  َغ َت ْب ْن َي می خواند و آیه ی 85 می گوید "َو َم

خاِسرين" -  َن اْل َرِة ِم ي اْلِخ َو ِف ُه َو ُه ْن َل ِم َب ْق ْن ُي َل ًا َف ن دي
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)۳:۱۹( )و هركه جز اسالم، دينى طلب كند، هرگز از او 
انكاران است (.  رفته نمى شود و او در آخرت از زي پذي

برخی  از این آیات استنباط انحصارگرایی دینی 
می کنند.

رد "اســالم" و مشــتّقات آن در قرآن و به  اید به کارب ب
خصوص در این دسته آیات در سوره ی آل عمران دقت 
کرد. آیه ی 52 در ســوره ی آل عمران حواریون عیسی را 
راهیم را مسلمان  مســلمان می خواند، در آیه ی 67 اب
می خوانــد و در آیه ی 8۳ می گوید آنچه در آســمان و 
زمین است تسلیم اوست. اســالم و مشتّقات آن در 
لکه در تمام قرآن( در معنای لفظی  تمام این آیــات )ب
آن آمده اســت یعنی تسلیم شــدن. در سوره ی بقره 
راهیم و یعقوب به پسران خود توصیه می کنند:  "...  اب
وَن - 2:۱۳2" )جز در حالی  ُم ْســِل ْم ُم ُت ــنَّ ِإالَّ َوَأْن وُت ُم َواَل َت
که مســلمان باشــید نمیرید( و در آیه ی ۱۰2 سوره ی 
آل عمــران عینا همیــن توصیه به ایمــان آورندگان 
نها  به پیامبر می شــود. در آیات ۱۹ و 85 که اســالم ت
دین مورد قبول خوانده می شــود منظور از اســالم نه 
ر حّق است. راب ر بلکه تسلیم شدن در ب  شریعت پیامب

 
-واژه ی ناس در قرآن:

کلمــه دیگری که مــورد اســتناد انحصارگرایان قرار 
ا این گمان که  می گیرد، کلمه »ناس« )مردم( اســت، ب
اتی که در آنها از ناس صحبت شده، همه ی  منظور از آی
مردم دنیا هستند. در حالیکه عربی مانند بسیاری از 
زبان های دیگر اینطور نیســت که کلمات اینگونه به 
معنای مطلق به کار رونــد. ناس نیز در ظرفی معنی 
می شود که متعلق به آن اســت و در قرآن نیز گاهی 
به معنی تمام انسان های جهان است و گاه به معنی 

محدوده ای از انسان ها در مکان و زمانی خاص.  

-اصرار قرآن به ایمان آوردن اهل کتاب: 

اتی است که در آنها   ا آی گاه استناد انحصارگرایان، آیه ی
اصرار به ایمان آوردن اهل کتاب شده است. 

 
ُه  ِجُدوَن ِذي َي ــيَّ الَّ يَّ اْلُمِّ ِب نَّ رَُّســوَل ال وَن ال ُع ِب تَّ َن َي ِذي "الَّ
ُروِف  ْع َم اْل ْم ِب ُرُه ْأُم ِل َي ِجي ْوَراِة َواْلِْن تَّ ي ال ْم ِف َدُه ْن ا ِع وًب ُت ْك َم
ُم  ِه ْي َل ُم َع رِّ َح اِت َوُي َب يِّ طَّ ُم ال ُه ِحلُّ َل ِر َوُي َك ْن ُم ِن اْل ْم َع اُه َه ْن َوَي
ْت  اَن ي َك ِت ــاَلَل الَّ ْم َواْلَْغ َرُه ْم ِإْص ُه ْن َضُع َع ــَث َوَي اِئ َب َخ اْل
وَر  نُّ وا ال ُع َب َصُروُه َواتَّ ُروُه َوَن زَّ ــِه َوَع وا ِب ُن َن آَم ِذي الَّ ْم َف ِه ْي َل َع

ُحوَن" )7:۱57( ِل ْف ُم ُم اْل َك ُه ِئ ُه ُأوَل َع ِزَل َم ِذي ُأْن الَّ
)همان کســانی که از این رســول و پیامبر »ناخوانده 
ا همه نشانه ها و اوصافش[  درس« که او را نزد خود ]ب
ند، پیروی می کنند؛  اب در تورات وانجیل نگاشته می ی
پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می دهد، 

ر آنان حالل  ازمی دارد، و پاکیزه ها را ب و از اعمال زشت ب
ارهای  ر آنان حرام می کند، و ب اپاک ها را ب می نماید، و ن
تکالیف ســنگین و زنجیره هــا ]ِی جهل، بی خبری و 
بدعت را[ که بر دوش عقل وجان آنان است برمی دارد؛ 
ر  راب پس کســانی که به او ایمان آوردنــد و او را ]در ب
اریش دادند و از نوری که  دشمنان[ حمایت کردند و ی
ر او نازل شده پیروی نمودند، فقط آنان رستگارانند.( ب

اره می پردازیم:  به سه نکته در این ب

ر  اید به پیامب ا قرآن می گوید اهل کتاب ب اول اینکه آی
یاورند، پاسخ مثبت است.  ایمان ب

ا ایمان آوردن اهل کتاب یعنی رها کردن  دوم اینکه آی
دین خود و پیرو شــریعت پیامبر شــدن؟ خیر،  این 
اتی که در  ا آی نها یک پیش فرض بدون مبناســت و ب ت
قســمت 2-2-۳ آمدند نیز در تناقض است. در قرآن از 
جّن ســخن به میان آمده و در آیه ی 2 از سوره ی جّن 
ر ایمــان آوردند. این از  می گوید که ایشــان به پیامب
مســلمات قرآن است که هر قومی  از جنس خودشان 
رای جنیان شریعت نمی آورد.  ر دارند. پیامبر که ب پیامب
جنیان که شریعت مســلمان ها را دنبال  نمی کنند. 

ولی آیه می گوید ایمان آوردند. 
در سوره ی نساء آمده است: 

ِذي  اِب الَّ َت ِك ِه َواْل ِه َوَرُسوِل لَّ ال وا ِب ُن وا آِم ُن َن آَم ِذي ا الَّ َه ا َأيُّ "َي
ْر  ُف ْك ْن َي ُل َوَم ْب ْن َق َزَل ِم ِذي َأْن اِب الَّ َت ِك ِه َواْل ى َرُسوِل َل َل َع زَّ َن
ْد َضلَّ  َق ِر َف ْوِم اْلِخ َي ِه َواْل ِه َوُرُســِل ِب ُت ِه َوُك ِت َك اَلِئ ِه َوَم لَّ ال ِب

يًدا")۴:۱۳6( ِع َضاَلاًل َب
)ای اهــل ایمان! به خــدا و پیامبــرش و کتابی که 
ازل کرده و به کتابــی که پیش از این  ر پیامبــرش ن ب
یاورید. و هر  فرستاده ]از روی صدق و حقیقت[ ایمان ب
که به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران 
ًا به گمراهِی دور و درازی  ن او و روز قیامت کافر شود، یقی

دچار شده است.(
به مسلمانان می گوید به پیامبران قبل و کتابهای آنان 
یاورند. مسلمانان از شریعت  )کافر نشوند و( ایمان ب
پیامبران پیشین پیروی نمی کنند اما به آن پیامبران 
ا رها کردن شــریعت و  ایمــان دارند. ایمــان آوردن ب
پذیرفتن شــریعت دیگر دو چیز متفاوت است. این 
رقرار می کنیم.  فرض غلط ماست که بین این دو تالزم ب

نکته ی ســوم این اســت که اهل کتابی کــه به آنها 
ا منظــور تمام اهل کتاب  یاورید آی می گویــد ایمان ب
یا است؟ ابدا. منظور اهل الکتاب در ام القری و من  دن

ر.  ها است،۱۰  آن هم در عصر پیامب حول

10 در قرآن، حتی اشاره ای به گروه های دینی متفاوتی که در غیر از 
شبه جزیره بوده اند نشده است.  

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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خالصه اینکه قرآن نه تمامــی اهل کتاب عالم و الی 
لکه اهل کتاب ساکن در عربستاِن عصر پیامبر  االبد، ب
را به ایمان به پیامبر خوانده اســت، و منظور از ایمان 

آوردن به او نیز پیروی از شریعت او نبوده است. 

روایــت قــرآن را می تــوان اینگونه گفــت: خداوند 
پیامبری به سرزمین محل اقامت شما ای اهل کتاب 
فرستاده است. شــما از نظر دینی پسر عموهای این 
پیامبر هســتید و خودش هم می گوید من اصل آن 
چیزی که شــما می گویید را  تصدیق می کنم. حداقل 
انتظــاری که از شــما می رفت این بود کــه  اذیتش

ا او دشمنی نکنید. اما شما او را اذیت کردید   نکنید و ب
ا مشــرکین هم همدست  ا او دشــمنی کردید و ب و ب
شدید و دسیسه  کردید. سزاوار این بود که حمایتش 
برید. او پیامبر است و به  یز از او بهره ب کنید، و خود ن
مدد وحی می تواند برخی سختی های شریعت شما را 
ر  ا و به این شکل شما ب رایتان سبک  کند. به این معن ب

ر دین حّق خواهید ماند. شریعت خود و ب

ادآوری می کنیم که در اینجا ما بحثمان بحثی  ا ی ضمن
درون متنی است. اگر عقل را وارد کنیم  انحصارگرایی 
بسیار در موضع تدافعی قرار می گیرد و اتفاقا از عمده 

دالیل کثرت انگاران دالیل عقلی است.
نها راه رسیدن به  نها اشــاره می کنیم که اگر کسی ت  ت
ا رســتگاری اعال را پیروی از پیامبر اسالم  رســتگاری ی
بداند، جای پرســش های بسیاری اســت. به عنوان 
مثال، معموال مسلمان زاده مسلمان می شود و آنکه در 
خانواده ای غیر مسلمان به دنیا می آید غیر مسلمان 
ا رســتگاری اعلی در  باقی می ماند. چرا رســتگاری ی
ا این حد وابسته به محل تولد است؟ دستگاه الهی ت

ا رستگار اعلی است  نها دین رستگار ی ا چرا دینی که ت  ی
دیگــر )از نظر پیروانش( پیامبری ندارد؟ مگر امروز ما 

نها دین کامل داریم  خوانش متفق القولی از این ت

ا در کل در  ا هم متحدیــم و ی و مگر ما مســلمان ها ب
سعادت زندگی می کنیم؟

ا این شــرایط در مجموع به مســمانان در جهت   آی

بلیغ دین کمک می کند؟ حکمت و عام و رحما الهی  ت
در کجای این روایت جای می گیرد؟

جاست ا ک رآن ت ر اساس ق گاری ب رت ان 2-4. مرز   کث

وقتــی می گوییم قرآن کثرت گراســت، ایــن به چه 
ا منظور این اســت که هر دینی و هر  معناســت؟ آی
راه معنوی ای قابل قبول اســت؟ پاســخ دکتر شفتی 

رای کســی که قرآن مالک او اســت،  این اســت که ب
نمی تواند همه راهها قابل قبول باشد.  همان گونه که 
انحصارگرایی کفی دارد، کثرت انگاری هم سقفی دارد 
و مطلق نیســت. اما سقف کثرت انگاری قرآن در کجا 

نا شده است؟ ب
ایشان پاسخ این سوال را به این  صورت بیان می کنند:

 »قرآن، مانند بســیاری از دیگر متون معنویت گرا، به 
اخالق انســان در ســه ارتباط پرداخته است: ۱، اخالق 
ا محیط اطراف خود )به خصوص  در ارتباط انســان ب
انســان های دیگــر و ســپس حیوانــات، گیاهان و 
ا خود و ۳، اخالق  جامدات(، 2، اخالق در ارتباط انسان ب
افــت او از حضرت حّق )که در  ا دری در ارتباط انســان ب
راهیمی و ادیان مشــابه بــا عنوان خدا از او/ ادیان اب
اد می شــود(. در سرتاسر قرآن، انسان خودآگاه به  آن ی
حســن ُخلق در این سه ارتباط ســوق داده می شود و 
اره ی ظلم در این ســه ارتباط هشدار داده می  شود.  درب
ا محیط اطراف خود، به خصوص  ظلم در ارتباط انسان ب
انســان های دیگر، همان اســت که در کالم روزمّره به 
ارات مشابه دیگر  بداخالقی، بدرفتاری، بی انصافی و عب
ا خود، معموالً  معروف است. به  ظلم در ارتباط انسان ب
اراتی چــون تن پروری، هوس بــازی و بیهودگی  ا عب ب
اشاره می شود، و ظلم در ارتباط انسان با حضرت حق، 
ا او به گونه ای اســت که دور شأنش باشد، که  تعامل ب
مٌ   ْل ُظ ْرَک َل در بدترین شکل همان شرک است - ِإنَّ الشِّ
زوا از یکدیگر  بته در ان َعظیم  )۳۱:۱۳( . این سه ارتباط ال

ا یکدیگر پیوند دارند. نیستند و ب

ر اســاس این صورت بندی، مرز کثرت انگاری در قرآن  ب
را این گونه تعبیر می کنم: آن دین و آیین و مســلکی 
که پیروان خود را تشویق به بد اخالقی در یک ارتباط 
اال کند، در وسعت  ا بیشتر از ارتباطات ســه گانه ی ب ی
اوری از مرز  کثرت انگاری قــرآن جایی ندارد. چنیــن ب
کثرت انگاری قرآن گذر کرده اســت واز دید قرآن مردود 
است. به عبارت دیگر، مسلمان کثرت گرای پیرو قرآن 
اگر تشــخیص دهد که در دین و آیینی بد اخالقی در 
یکی از این ســه ارتباط ستایش شده، توصیه شده و 
ا وجود  ا دستور داده شــده است، آن دین و آیین را ب ی

کثرت گرا بودن نادرست و گمراه می داند. « ۱۱ 

راهیمی راب ان غی گاری قرآن و ادی رت ان 2-۵. کث

ر کثرت انگاری در محدوده ی  ا اینجا آمد متمرکز ب آنچه ت
ا کثرت انگاری قرآن شامل ادیان  راهیمی بود. آی ادیان اب
ر  راهیمی نیز می شــود؟ پاســخ دکتر شفتی ب غیر اب

11 قرآن، انحصارگرا یا کثرت گرا؟ - فرهاد شفتی 
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ا توجه به مرزبندیی که  مبنای توضیحی که می آید و ب
در قسمت قبل آمد "بلی" است: 

ســت و چرا درک  ــای قرآن چی ت ه  2-۵-1.  محدودی
گاری  رت ان ــر ادعــای   کث ظ ــای  آن از من ت ه محدودی

اهمیت دارد؟

لیتها،   ــر قاب  واقعیــت ایــن اســت کــه عــالوه ب
محدودیت های یک پدیده نیز، به ما کمک می کنند 
که کاربرد آن پدیده را بهتر بشناسیم. یعنی همانگونه 
ر ماست، به  راب که فهم قابلیت های هر پدیده   ای که در ب
رد این پدیده را بهتر بفهمیم،  ما کمک می کند که کار ب
فهم محدودیتهای این پدیده هم به ما کمک می کند 
ا کتابی مثل قرآن  را بهتر بفهمیم. وقتی ب رد آن که کار ب
ســر و کار داریــم نیز، هم فهــم قابلیت ها و هم فهم 
محدودیت ها مهم     اند. منظور در اینجا از محدودیت 
ا توجه بــه کاربرد یک پدیده  نقص نیســت. نقص ب
تعریف می شــود نه محدودیت های آن. مثال عینِک 
معمولی صحنه ها را ضبط نمی کند، می توان گفت که 
از این نظر محدودیت دارد. این محدودیت اما نقص 
آن نیســت چون ضبط کردن صحنه ها از کاربردهای 

عینک نیست. 
ازگردیم به قرآن. قرآن به زبان انســانی است و زبان  ب
انسانی محدود است. یک حد و مرزهایی وجود دارد. 
در اینجا ایشــان به برخی از حد و مرزها اشاره کرده و 
ا از این  اره الهیات قرآن صحبت می کنند ت سپس در ب

ر به مسئله نگاه کنیم و  االت طریق بتوانیم از منظری ب
کاریم. رای نتیجه گیری نهایی دانه   ای ب در حقیقت ب

           می دانیــم که قرآن یک ســری گزاره هایی دارد 
اریخ   اره ت اره ی پدیده  هــای اطراف ما و نیز در ب که در ب
است.  هســتند پژوهشگرانی  هستند که معتقدند 

ر  قرآن حتی جلوت

از علم زمان اســت و هر کشــف جدیدی که می شود 
بینید قرآن این را  ند ب دنبال آیه   ای می گردند تــا بگوی

قبال گفته است.
ا آنجا که مثال کســی ســرعت نور را از قرآن در آورده   ت
اریخ  ا آنجا پیش رفته که کسانی ت له ت بود. این مسئ
اریخ را به  رند، چون قرآن ت ر ســوال می ب مدون را هم زی
گونه ی دیگری گفته اســت. و نیز کسانی هستند که 
اگر در قرآن پیشــگوییی کرده است که مشخصا آن 
از توجیه می کنند. ایشان  پیشگویی هم ظهور نکرده، ب
ا این دوســتان موافق  نیستم و  بته من ب ند ال می گوی
نای گزاره  های  ا پژوهشگرانی موافقم که معتقدند ب ب
رای ما  اریخ ب ا ت قرآن پرده برداشــتن از واقعیت علم ی
لکه قرآن از اطالعــات و معلومات مردمان  نیســت، ب

زمان خودش اســتفاده کرده که منظورش را برساند. 
یعنی مثال اگر مخاطب قرآن معتقد اســت خورشید 
ا فرض همین  و ماه به نحو خاصی هســتند،  قرآن  ب
اعتقاد می  پرسد که چگونه ممکن است این خورشید 
ا توجه به فرهنگ ادیان  ا ب و ماه خدایی نداشته باشد. ی
ایبلی( که در سرزمین وحی جای  راهیمی )فرهنگ ب اب
اریخی همین فرهنگ  پایی داشــت، قرآن از روایات ت
ا منظورش را به مخاطب برساند و  استفاده می کند ت

اثیر گذار باشد.  ر او ت ب
نها گزاره هایی  راین اصل بحث این اســت کــه ای اب ن ب
لکه گزاره هایی  رای پرده برداشتن از واقعیت نیست ب ب
رای استفاده از تصوری که مخاطب از واقعیت  است ب

ا پیام منتقل شود. دارد، ت

یکی از پژوهشگران قرآن، آقای محمد علی طباطبایی 
ه   ای را در انجمن  ا خانم سعیده میر صدری اخیرا مقال ب
مباحثات قرآنی ارائه دادند که خالصه ی آن این بود که 
گر چه قرآن تصویری که از کائنات می دهد، تصویری 
ر  ا تصوی ر بسیار ب خاص خودش اســت، اما این تصوی

ابلی در آن زمان شباهت دارد. نجوم ب
ر آن پیام را در  اگزی قرآن می خواهد پیامی  را بگوید و ن
ظرف تصوری  که مخاطبین مستقیم وحی از واقعیت 
راین حقیقتی آمده است،  اب ن داشته     اند، بیان می کند. ب
اما این حقیقت در چارچوب فرهنگ محدود بشــری 
ر شــده اســت. آنچه خارج  در آن زمان  و مکان تصوی
از این چارچوب اســت، وارد قرآن نمی شود. از همین 
راهیمی را نــه رّد می کند و نه  روی قــرآن ادیان غیر اب
لکه به عّلت همین محدودیت آنها را  قبول می کند ب
ر بگوییم، آنها خارج از  ا دقیق ت وارد بحث نمی کنــد، ی

چارچوب بحث قرآن قرار می گیرند.

در اینجــا به محدودیتی دیگر بــا نگاهی به الهیات 
قرآن می پردازیم:

ما دو اصطالح قرآنی داریم: حمد )ســتایش خداوند 
رای آنچه او هست= تو این هستی( و تسبیح )منزه  ب
دانســتن/ کردن خداوند= تو آن نیستی، بهتری(. در 
ا یــک  پدیده، "تو آن نیســتی" از "تو این  مواجهــه ب

ر است.  هستی" همیشه آسان ت
له ما فی الســموات و ما  قرآن هم می گوید "یســبح ل
رعد بحمده" )۱۳:۱۳(،  فی االرض" )62:۱، 6۴:۱(، "یسبح ال
تسبیح کار رعد هم هســت . همه چیز تسبیح خدا 
را می کند. اگر حمدی هســت در بیشــتر موارد این 
ا تســبیح آمده است، یعنی نوعی حمد در  حمد نیز ب
ار اقرار به کوتاهی در شــناخت، مانند همین آیه ی  کن
نها در هفت  جا از قول کسی و به طور  تســبیح رعد. ت
مســتقیم حمد بماهو حمد آمده که پنج مورد آن در 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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راهیم  اره ی اهل بهشت است. یک جا نیز در سوره ی اب ب
راهیم حمد خدا را می کند که در  آیه ی ۳۹ اســت که اب

اال به او دو فرزند داده است. این سن ب
 یک جا هم در ســوره ی نمل آیه ی ۱5  داوود و سلیمان 
حمد می کنند به خاطر فضیلتی که به آنها داده شد. 
ا  ا از قول بهشــتیان و ی به عبارت دیگر قرآن حمد را ی
از قول پیامبران گفته، به طور بســیار معدود و همان 
را هم به مسئله ی خاصی محدود کرده است، اعطای 
ا فضیلت. یعنی در همین حمد  ا فرزندان، ی بهشت، ی
هم بیش از توصیف محمود، سپاســگزاری از محمود 

آمده است. 

نمی خواهیم وارد بحث های  الهیات سلبی و ایجابی 
ا  ن ر این مب ا بود که وارد بشــویم ب ن بشــویم اما اگر ب

می توان گفت قرآن به ادبیات سلبی نزدیکتر است.

ر متشابه  محدودیت دیگر، تاکیدی اســت که قرآن ب
بودن برخی آیــات دارد. این خیلی مهم اســت و ما 
کاری نداریم که چه کسی می فهمد آنها را و چه کسی 

نمی فهمد.
ام آیات متشــابه  اتی به ن  امــا همینکه قــرآن از آی
اره ی مقوالتی هستند که  نها درب ســخن می گوید و ای
ما نمی توانیم درکشــان کنیم و زبان بسیار تمثیلی و 
رای بحث ما اهمیت دارد.  کار رفته، ب استعاری در آنها ب
همینطور اســت وقتی قرآن دربــاره ی غیب صحبت 
می کند و می گوید به طور مطلق کسی از غیب اطالعی 

ندارد مگر اینکه خداوند بخواهد. 

نتیجه این که قرآن از یک  ســو به خاطر زبان انسانی 
تصوری محدود از حقیقت را به ما بدهد و در مسائل 
مربوط به واقعیت هــای زندگی مانند علوم تجربی و 
ا فرهنگی که  اریخ نیز از دانش مخاطب مستقیم ی ت
ا پیامی را  به  ا بوده استفاده کرده است ت ا آن آشــن او ب

آنها برساند.
 بــه نحو اولی وقتــی به معرفی خــود خداوند هم 
می رسد نیز، قرآن آن حقیقت مطلق را به زبان بشری 
عینــا بیان نمی کند و در واقــع چنین چیزی در هیچ 

کالم بشری قابل بیان کردن نیست. ۱2
 از سوی دیگر قرآن تصویری که داده مطابق و متناسب 

12 . زیرا درک آن حقیقت نامحدود و مطلق  به زبان و شعور محدود 
انسانی ناممکن است. در حقیقت زبان و عقل ما محدود است و با ابزار 

محدود نمی توان نامحدود را فهمید. زیرا اگر احصاء کنید آن را دیگر 
نامحدود نمی شود. لذا تصویری از آن را به ما می نمایاند و مثال می گوید: 
هو االول و االخر والظاهر والباطن. ولی به محض اینکه آدمی میخواهد 

تصوری راجع به او پیدا کند، می گوید: »لیس کمثله شیء.« این راز 
آمیز بودن خدا را نشان می دهد. 

ا مخاطبان قرآن بوده اســت. این مخاطبان اعرابی  ب
راهیمی  بوده  و  اثیر ادیان اب بوده اند که بسیار تحت ت
به خاطر بت هایی که داشــته اند به خدای متشخص 
قائل بوده     اند. قرآن از همین تصویری که مخاطب دارد 
و تصور می کند که خورشید، ماه را دنبال می کند و دور 

اثیر  ا  تحت ت زمین می چرخد، ی

ا در آن زمان به تصویری  اورهای دینی و آیینی آشــن ب
اور  ا ب ن ر آن مب متشخص از خداوند خو گرفته است و ب
اور کند کــه آدم و حوایی بوده اند و  ا می تواند ب دارد ی
از زداند و به انسان  امانتی عرضه شــد و کوه ها ســرب
ا پیامش را بگوید.  رسید،  از همین استفاده می کند ت
این که چرا قــرآن و در واقع هر کتاب مقّدس دیگری 
اینگونه است به بحث ماهیت وحی مطرح می شود 

که خارج چارچوب این سلسله گفتار/نوشتار است.

اورند که هر دو تعبیر خدای متشخص  ر این ب ایشان ب
ر از حقیقت خداونداند  و خدای نامتشخص، دو تصوی
رتری ندارد. هر کدام امتیازاتی  ر دیگری ب زوما یکی ب که ل

دارند.
 مثال خدای غیر متشــخص از نظر فلسفی می تواند 
ا خدای متشــخص در عمل  ر باشــد اما ب قابل دفاع ت
رقرار کرد.  شاید بهتر بتوان ارتباط شخصی و دو سویه ب
پیروان خدای متشخص می گویند خدا همین است و 
بیش از این را نمی دانیم. پیروان خدای غیر متشخص 
هــم می گویند خدا همین اســت و متشــخص هم 

نیست و بیش از این را نمی دانیم. خداوندی که در 

ام برده شــده،  ا تعبیر »حق« ن قــرآن به نوعــی از او ب

نهــا تصویری از آن  نه این اســت و نه آن. هر دوی ای
حقیقتی است که ایشــان آن را خدای »نامشخص« 
نام می نهند )لیس کمثله شی( . خدای نامشخص، راز 
ا امر متعالی عجین نکنیم،  آمیز اســت و اگر ما راز را ب
اید راز  ر ســوال برده ایم . او ب اصل آن امر متعالی را زی
ا امر متعالی باشد.  بحث بیشتر در این  آمیز باشــد ت
مورد را می توان در  مقاله ی دیگر ایشان تحت عنوان 

» ما و خدای راز آمیز قرآن« دید.

ا  ریم که تصویری که قرآن به ما از خداوند  ی اگــر بپذی
یا آمدن انســان و ... می دهد، تصویری  ا بدن آخرت ی
ر مبنای تحمل مخاطب مستقیم و متناسب  است ب
ا او، و به ســه نکته ی قبلی هــم توجه کنیم، یعنی  ب
رایش مهم نیست که تو نصرانی  »خدای عملگرا« که ب
ا... هســتی و فقط ایمــان و عمل صالح  ا صابئی ی ی
رایش مهم اســت، و خدایی که در همان محدوده ی  ب
رای هر قومی  پیامبری فرستاده،  راهیمی نیز ب ادیان اب

https://www.dinonline.com/17224
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راهیمی نیز  و خدایــی که بــرای پیــروان ادیــان اب
شریعت های متفاوت را آورده است، آنوقت می توانیم 
به دیدگاه گســترده ای در کثرت انگاری برسیم. به این 
معنی نزدیک می شــویم که آن مالک رســتگاری که 
اصلش تزکیه اســت، مالکی می شــود بــرای همه ی 
رای  پیروان راه های معنــوی متنوع، و همانگونه که ب
نها  راهیمی این مالک مشــروط به پیروی از ت ادیان اب
رای ادیان و آیین های غیر  یک شــریعت نیســت، ب
راهیمی نیز همینگونه است. همانطور که ایمان و  اب
اور به  عمل صالح نیز چنین اســت. ایمان به معنی ب
راهیمی دارند  همان تصویری از خداوند کــه ادیان اب
نیست. همانطور که گفته شد مخاطبان قرآن همه به 
اور داشــتند. ایمان به  ر از خدا ب آن خدا و به آن تصوی
اور به خداوند اســت، ایمانی که  معنی محکم کردن ب
منجر به عمل صالح شــود و منجر به معنویت شود. 
عمل صالح نیز محدود به عمل به یک شریعت خاص 
ا نیت خوب انجام  نیست، بلکه عمل خوبی است که ب
شود. این ایمان می تواند به تصویری غیر متشخص 

از خداوند نیز باشد.

ینیم انسان های عارف و  از همین روی اســت که می ب
وارسته محدود به مسلمانها نیستند و در مسلک های 
بته  ینیم، ال معنوی متفاوت انســان های وارسته می ب
منظور آن مسلک هایی اســت که به آن سه جنبه ی 
اخالقی که در بحث مرز کثرت انگاری گفته شد بپردازند 
و از هیچ یک غافــل نبوده و هیچ یک را نفی نکنند. 
نها همه به یک ســو می روند و جالب این است که  ای
می بینیم که حتی در نوشــته ها و گفته های ایشان 
تا همه کم و بیش و در  ا وجود تفاوت در لفــظ نهای ب

بسیاری موارد، به یک سو اشاره می کنند.  
ا این نگاه متنی،  - در اینجا این سوال پیش می آید که  ب
اگر ایشــان چیزی جز   کثرت انگاری در قرآن ندیده     اند، 
اور بــه   کثرت انگاری را  چــرا بین نص گرایان ما کمتر ب

می بینیم؟
له غالب  پاسخ ایشــان به این مضمون اســت که: ب
ند. و هر چند من نمی توانم در  نص گرایان انحصارگرای
اره افراد قضــاوت کنم. ولی به نظرم می آید که آنچه  ب
اریخی بدان خو  که جامعه ی دینی به خاطر مسائل ت
ا  ا آن رشــد کرده اســت، در فهم ما از قرآن ی گرفته و ب
اثیر می گذارد. من نمی خواهم  هر متن دیگری بسیار ت
اثیر رها شده ام اما این جمله ی منسوب  بگویم از آن ت
به حضرت علی در خطبه ی ۱76 نهج البالغه را در نظر 
دارم که می گویــد آراء خودتان را بچینید مقابل قرآن 
بینید  و آنها را نقــد کنید )و اتهموا علیــه آراءکم(، ب
را  بته کار دشواریست زی کدامش را می شود قبول کرد. ال
ا  سخت اســت بیرون آمدن از چارچوب نظری   ای که ب
ا تفسیر آیات  آن ساخته شده ایم. من کثرت انگاری را ب

لکه آن را به صراحت در آیات  قرآن برداشــت نکرده ام ب
قرآن می بینم.

رای هر  - سوال دیگر اینکه از ســویی قرآن می گوید ب
رای اقوام  امتی رسولی فرســتادیم، اما می بینیم که  ب

دیگر رسولی نداریم؟ 
پاسخ اینکه خطاب در اینجا به مخاطبان محلی قرآن 
راهیمی  صحبت  است و در همان محدوده ی ادیان اب
راهیمی  هر  می کند، یعنی  می گوید امت های ادیان اب
له اگر شما بگویید نه من  کدام رســولی داشــته     اند. ب
این  را جهانی می دانم، آنگاه خواهم پرســید که شما 
ا آن مشخصات خاص قرآنی  اریخ  رسولی ب در کجای ت
کا و ... پیدا  بــرای آفریقایی ها و چین و روســیه آمری

می کنید؟
وقتی قرآن می گوید هر امتی رســولی دارد منظورش 
اریــخ همان  راهیمی اســت کــه در ت امــت ادیان اب
خاورمیانه، قوم بنی اســرائیل، قــوم هود و یونس و 
صالح و ... بوده     اند. مگر اینکه تعریف رسول را گسترش 
دهیم و از چارچوب قرآن بیرون آوریم که در اینصورت 

اصل این پرسش عوض خواهد شد.

گاری: رت ان ان بحث کث ای پ

روییم: ا دو روایت روب ما ب
روایت اول،  خداوندی اســت که آدم و حوایی را خلق 
کرده و همه ی انســان ها را از نســل آنها پدید آورده، 
رای انسان در نظر گرفته و سپس  بهشت و جهنمی را ب
منطقــه   ای محدود از کره ی زمین را انتخاب کرده و در 
این منطقه چند پیامبر فرســتاده است. آخرینشان 
نزدیک به ۱۴۰۰ ســال پیش آمد و هر چه او به صورت 
ر  نها تصوی وحی گرفته اســت، عین حقیقت و یــا ت
درست از حقیقت است. تمام مردم دیگر نقاط زمین 
ر مبنای شــریعت او کارهایی  رند و  ب اید این  را بپذی ب
ا  ا به رستگاری )بهشت( ی مشــخص را انجام دهند ت
رســتگاری اعلی برسند و این از وظایف پیروان اوست 
بلیغ این دین و این شــریعت مردمان جهان را  ا ت که ب
ا رستگاری اعلی رهنمون کنند.  نها راه رستگاری ی به ت
این داســتان را بسیاری می پســندند و کوچکترین 

ینند. مشکلی در آن نمی ب

روایت دوم کامال متفاوت است:
ا عنوان  در ایــن روایت، حقیقتی اســت که بــه آن ب
رای  اد می کنیم. این حقیقت ب خدای »نامشــخص« ی
ما انســان های ناســوتی قابل درک و فهم به صورت 
ا تهذیب و  عینی نیست. انســان های وارســته ای ب
سلوک معنوی سعی کرده اند به این حقیقت نزدیک 
شــوند و وقتی نزدیک شدند این حقیقت خودش را 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ا تصویری که متناسب  به آنها نشــان داده است اما ب
ا گروه های  ن ر این مب ا فرهنگ و جامعه ی آنهاست. ب ب
متفاوت معنوی ایجاد شدند. این گروه های متفاوت 
ا هم اختالف نظر دارند. یکی به  ر ب معنوی در آن تصوی
اور دارد، یکی به تناسخ و دیگری به  بهشت و جهنم ب
ا هم اتفاق نظر  تصویری دیگر. اما همگی در یک چیز ب
دارند و آن اینکه چگونگی آدمی، از جهت نفسانی، در 
أثیر می گذارد  یا بر چگونگی او بعد از مرگش ت این دن
و همــه اتفاق نظر دارند کــه راه بهتر کردن چگونگی 
او،  تزکیه و بهبود نفس و روان اســت. برخی مفاهیم 
ا کارکردهای  مشترک هم به شــکل های مختلف اما ب
ا یکســان وجود دارند. ماننــد مفهوم توّکل که  ب تقری
ا همان  یز، ب در میان قائلین به خدای نامتشــخص ن
کارکــرد و به نوع دیگری وجــود دارد. تقوا هم چنین 

رای آن به کار رود. است هر چند نام متفاوتی ب
ر مبنای این روایت دوم، ادیان اصلی و راه های معنوِی  ب
قابل اعتماد،  همگی، شریعت ها و راههای متفاوتی 
ا تصویرهای متفاوتی از آن  هســتند به یک سو، اما ب
رای رســیدن به آن حقیقت ممکن  حقیقت. طبعا ب
اســت از روشهای متفاوتی استفاده کنند ولی همه ی 

اکید می کنند. ر تزکیه ت این روش ها ب
قرآن در سوره ی مائده آیه ی ۴8 می گوید: 

راى هر يك از شما شريعت و راه روشنى قرار داديم.  "... ب
و اگر خدا مى خواســت همه شما را امت واحدى قرار 
مى داد، ولى مى خواهد شــما را در آنچه به شما داده 
ر يكديگر  امتحان كند؛ پس به ســوى كارهاى نيك ب
پيشــى گيريد. بازگشت همه شما به سوى خداست؛ 
پس شــما را بــه آنچه همــواره دربــاره آن اختالف 
بته در چارچوب قرآن  ه ال مى كرديد، آگاه مى كند." این آی
راهیمی اشاره می کند اما همانگونه  به شریعت های اب
رای تمام  که بحث شد از اصلی ســخن می گوید که ب

ادیان و آیین های راستین عمومیت دارد. 
ا به روایت  ن  گر چه روش ها متفاوت انــد ولی معیار ب
قرآن، یکسان اســت و همان تزکیه است. ما در قرآن 
هیچ آیه   ای نداریم که در یک کلمه شــرط رستگاری را 
ا. این خیلی  اَه َح َمن َزكَّ َل ْد َأْف ه: َق گفته باشد بجز این آی
اتی که می گویــد ما پیامبر  مهم اســت. حتی آن آی
يِهم  َزّك رای اینکه تزکیه شــان کنــد، َوُي را فرســتادیم ب
َة، همه ی این تعلیم کتاب و  ِحكَم تاَب َوال ِك ُم ال ُه ُم لِّ َع َوُي

رای یک چیز بوده و آن تزکیه است. حکمت ب

هر یک از این دو روایت نتایج بسیار متفاوتی ایجاد 
می کنند. روایت و نگاه کثرت انگار مثال شــاید سبب 
زنیم و   شــود که ما ســری هم به پیروان ادیان دیگر ب
را  ا ما آن تصویــری از حقیقت که به ما داده شــده، و ی
افــت کرده ایم را به آنان ارائه دهیــم و از آنان نیز  دری
ر شما چیست؟ این بهره ای دارد که در  بپرســیم تصوی

روش هــای تحقیقی به آن، نگریســتن از چند زاویه 
ند.  نگریســتنی  بــه یک پدیــده ی پیچیده می گوی
بــرای فهم اینکه آن پدیده واقعا چیســت و در مورد 
رای فهم بهتر او. درســتی این  آن حقیقــت مطلق، ب
له را در موضوعات گوناگونی می توان یافت. مثال  مسئ
رای معتقدان به خدای  اگر ما مفهوم دعا، آنگونه که ب
متشــخص تصویر شده اســت را از زاویه ی قائالن به 
افته هایی را  خدای غیر متشخص نیز بررسی کنیم، ی
رای دعا کردن می تواند  پیدا می کنیم کــه به خود ما ب

العکس. کمک کند و ب

قــرآن تصویــری از حقیقت را به مــا می گوید، نه عین 
حقیقت. بنابراین، اگر با تصویر متفاوتی از حقیقت روبرو 
شویم این لزوما به معنی غلط بودن آن تصویر نخواهد بود.

ر متفاوت کمک می کنند به نزدیک شــدن  این تصاوی
ر جهان بینی ما  ما به کشف بهتر حقیقت. این تصاوی
را تغییر می دهند. نمونــه ای از این جهان بینی را در 
ا این  داستان موسی و شبان می توان دید. ما اغلب ت
قسمت داستان را توجه کرده ایم که خداوند به موسی 
گفــت "بنده ی ما را ز ما کردی جدا" و موســی می رود 
پیش شــبان و می گوید مرا ببخــش و "هیچ آداب و 
رتیبی مجو". شبان هم می گوید بعد از آن حرفی که  ت
زدی من به یک مکاشفاتی رســیدم "حال من اکنون 
برون از گفتن است".  این بحث مولوی اما ادامه پیدا 

می کند: 
ینــه  ایســت آی در  کــه  می بینــی  نقــش 
نیســت ینــه  آی آن  نقــش  آن  تســت  نقــش 
کــرد نــای  انــدر  ــی  ای ن مــرد  کــه  دم 
مــرد درخــورد  نــه  نایســت  درخــور 
گــر ســپاس گویــی  گــر حمــد  هــان  و  هــان 
شــناس چوپــان  آن  نافرجــام  همچــو 
بهترســت گــر  بــدان  نســبت  تــو  حمــد 
ابترســت.  هــم  بحــق  نســبت  آن  لیــک 
یعنی تویی که تصور می کنی حمدت، شناختت از آن 
ر اســت، بدان که این حمد و شناخت  چوپان کامل ت
ر محدود تو از خداوند است و  تو هم ناشــی از تصوی

نسبت به حق، بس ناقص و ابتر است. 

ا پاســخ به پرسش اول اندیشه را شخمی  "اکنون که ب
ا پاسخ به پرسش دوم در آن دانه ای کاشتیم،  زدیم و ب
ا ســعیی که در پاسخ  آماده ایم که در قســمت سوم ب
به پرسش سوم خواهیم کرد برداشت محصول کنیم. 
پرســش ســوم این اســت: قرآن به چه کار امروز ما 

می آید؟". 
 

 ***                                   
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» پرسش سوم: قرآن به چه کار امروز ما می آید؟«
 

ا  خالصه ی پاســخ به پرسش دوم: قرآن انحصارگراست ی
کثرت انگار؟

روایت قرآن از ســنت ارسال پیامبران، مالک رستگاری و 
تنوع شریعت، روایتی کثرت انگار است و نه انحصارگرا. 
رای قوم خودشــان و به زبان  ر ارســال پیامبران ب قرآن ب
اکید دارد و مالک رستگاری را نه پیروی از یک  ایشــان ت
نها  شــریعت خاص که تزکیه معّرفی کرده اســت و نه ت
لکه آنها را خواست خدا  افته ب رت شریعت های مختلف را ب
می داند و هر یک از یهود و نصاری را به پیروی از شریعت 
خود فراخوانده است. برخی تفســیرهای انحصارگرا از 
آیات قرآن ناشی از تفســیر جهان شمول، و بدون توجه 
ا عالمین است.  به زمینه ی آیات، از کلماتی مانند ناس ی
ر  همچنین تفاوت قائل نشدن بین ایمان آوردن به پیامب
و پیروی از شریعت پیامبر موجب تفسیر انحصارگرا از 
اتی می شــود که در آنها اهل کتــاب در زمان و مکان  آی
وحی به ایمان آوردن خوانده شــده اند. توجه به آنچه از 
اد شد  آن به عنوان محدودیت های قرآن - و نه نقص - ی
راهیمی نیز  می تواندکثرت انگاری قرآن را به ادیان غیر اب
گسترش دهد. کثرت انگاری قرآن اما مطلق نیست و هر 
مسلکی را شامل نمی شــود. آن دین و آیین و مسلکی 
ا  که پیروان خود را تشویق به بد اخالقی در یک ارتباط ی
بیشتر از ارتباطات سه گانه ی انسان - به شرحی که آمد- 

کند در وسعت کثرت انگاری قرآن جایی ندارد.

 مقدمه

در بحث های قبلی اشــاره شد که پاســخ به پرسش از 
مخاطبان قرآن مانند شــخم زدن اندیشه است و پاسخ 
به پرســش از کثرت انگاری قرآن مانند کاشــتن دانه ای 
ا  ا ب در آن اســت. آن دو پرســش و تمام آن بحث  آمد ت
رای پاسخ به پرسش سوم، خوشه چینی و  ر و بحث ب تدّب
ر  أکید مجدد ب ا   ت برداشت محصول کنیم. در این بخش ب
اینکه بحث ما یک بحث مربوط به خوانش متن است، 
رای کســی که به هر  بینیم که متن قرآن ب می خواهیم ب
یلی به این کتاب دل بستگی دارد چه کمکی می تواند  دل

بکند  و به چه کار امروز او می آید.
رای این منظور اگر متوجه نباشــیم که مخاطب کدام   ب
رای مخاطبان  سخن قرآن، ما هســتیم و کدام سخن ب
مستقیم اســت، نمیتوانیم از قرآن اســتفاده درستی 
ا زمانی که از برگه ی مختص به  بکنیــم. به عبارت دیگر ت
مخاطب مســتقیم عبور نکنیم به برگه ی دوم که شامل  
مخاطبان غیر مستقیم است نخواهیم  رسید. این اصال 
بحث عمیقتر نگاه کردن نیست، بحث این است که در 
همان سطحی که نگاه می کنیم این دو برگه وجود دارند 

اید از هم جدا شــوند. در پاسخ به پرسش اول به این  و ب
رای  ا توجه به هدف اولیه ی قرآن ب موضوع پرداختیم و ب

مخاطبان مستقیم آن برگه ی اول را بررسی کردیم.  

رآن،  دام سخن ق ه مخاطب ک اشــیم ک ب وجه ن ر مت   اگ
ان مستقیم  رای مخاطب دام ســخن ب ســتیم و ک ما ه
یم.    کن یم از قرآن استفاده ی درستی ب وان اســت، نمی ت

پرســش دوم نیز خصوصا از ایــن نظر کمک کننده بود 
که متوجه باشــیم که قرآن تصویــری از حقیقت را به 
راین این تفکر که  اب ن مــا می گوید، نه عین حقیقــت. ب
زوما تفکر  ر ل ا آن تصوی ر درست اســت ی حاال این تصوی
مربوطی نخواهد بود. مــا می  توانیم فهممان را از قرآن 

ر کنیم.  کمی  شامل ت
بینیم قرآن به چه کار  اما پرســش سوم، این اســت که ب
امروز ما می آید؟ این یک پاســخ بدیهی دارد و آن اینکه 
ا  ا منبعی از عقاید است و ی قرآن اساســنامه دین است ی
اگر بخواهید احکام دین را بفهمید، الزمه اش مراجعه به 
قرآن اســت  و قرآن حرف اول را می زند. صرفنظر از اینکه 
ا نه  معتقد باشــیم این احکام به درد امروز ما می خورد ی
ا  و صرفنظر از اینکه به شــریعت ایستا معتقد باشیم ی
ا.  از این پاسخ بدیهی رد می شویم.چون در  شریعت پوی
رای  اینجــا منظور کاربرد قرآن - مشــخصا متن قرآن - ب
زندگی انسان دل بسته به قرآن است و نه نقش قرآن در 

فهم دین و شریعت. 

د؟ ار امروز ما می  آی ه چه ک ۳.  قرآن ب

ا بررسی سه خرده پرسش و سپس پاسخ   پرسش سوم را ب
ر پی می گیریم:  به پرسش اصلی در بخش های زی

• هدف نهایی قرآن چیست؟ 
• از روایت داستان آفرینش انسان در قرآن   چه می توان 

دریافت؟
اثیر  ر تزکیه و معنویت دل بســتگانش ت • قرآن چگونه ب

می گذارد؟
• نتیجه گیری و پاسخ به پرسش اصلی: قرآن به چه کار 

امروز ما می آید؟

ست؟ ی قرآن چی های ۳-1.  هدف ن

رای  هــدف ابتدایی قــرآن را گفتیم که اتمــام حجت ب
مخاطبان مستقیم بود. هدف نهایی قرآن همان است 
که در قسمِت 2-2-2 در پاســخ به پرسش دوم به عنوام 
مالک رستگاری در قرآن آمد، یعنی تزکیه. در آنجا گفته 

شد:
اگر در قرآن به دنبال مالک رستگاری در یک کلمه باشیم 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ُکلِّ َشــْی ٍء اســت،  ًا ِل ان ی ْب مثال وقتی می گوید قرآن ِت
دیگر هر انتظاری از آن نخواهیم داشــت و کل شیء 
را در چارچوب موضوع هدایت و هدف تزکیه خواهیم 

انی. ا زبان انذار نه هر زب فهمید، و همانجا هم ب

ست،    وب قرآن چی ه هدف، موضوع و اســل ن ک  فهم ای
ال  ــن درک، مث ا ای را ب ز اهمیت اســت. زی ار حائ ســی ب
ر  گر ه ْی ٍء است، دی لِّ َش ُک ًا لِ ان ی ْب رآن ِت د ق وی وقتی می گ
ل شیء را در چارچوب  ظاری از آن نخواهیم داشت و ک ت ان
یه خواهیــم فهمید. زک ــدف ت ت و ه موضــوع هدای

اینگونه می توان به سه عنوان بندی رسید:
هدف قرآن: تزکیه

موضوع قرآن: هدایت
ر  اســلوب قرآن: انذار )به این معنی که اسلوب قرآن ب
رای مخاطب مســتقیم  مبنای هــدف اولیه ی قرآن ب

است(
اگر توجه کنیــم که هدف قرآن تزکیــه و موضوع او 
هدایت آدمی به ســوی تزکیه است، این سوال پیش 
رای این هدایت از چه روشی استفاده  می آید که قرآن ب

می کند. این را در ادامه ی این بحث بررسی می کنیم:

ان در قرآن چه  س نش ان ان آفری ت داست ۳-2.  از روای
افت؟ وان دری  می ت

اید توجه کرد که در اینجا توجه ما به متن   در ابتــدا ب
قرآن است و در پی خوانش این متنیم. معنایش این 
اوریم که داستان خلقت کلمه به  ر این ب نیســت که ب
کلمه عین واقعیت بوده و حقیقت خارجی داشــته 
ا اینکه در این  ا اینگونه بوده اســت ی اســت. اینکه آی
ا حاصل تجّلی حق  روایت زبان استعاره به کار رفته و ی

ر بوده است بحث دیگری است.  ر دل پیامب ب
روایت قرآن از داســتان خلقت انسان را در چهار فصل 
ا هدایت آدمی به سوی هدف تزکیه  مطرح می کنیم ت

را بهتر توضیح دهیم:

ان س فصل اول: خلقت ان  .1-2-۳

دکتر شفتی اســتفاده ی خود از داســتان خلقت در 
ا تشــبیه آن به برخی فیلم ها بیان می کنند.  قرآن را ب
ازگشت به  اره ب کب در برخی فیلم ها صحنه ی نمایش ی
عقب می کند و ماجرایی را از گذشته نشان می دهد و  
ازه متوجه می شود که داستان چه بوده و چرا  یننده ت ب
به اینجا ختم شده است.  در اینجا نیز ایشان چنین 

استفاده ای از داستان خلقت می کنند:  
در بیان داستان خلقت هنگامی خداوند به فرشتگان 

آن تزکیه است. 
ى")87:۱۴( َزكَّ ْن َت َح َم َل ْد َأْف "َق

)بی تردید کســی که خود را ]از زشتی های باطن و ظاهر[ 
پاک کرد، رستگار شد.(

قرآن در چهار آیه ی مشابه هدف دین را مطرح می کند. در 
ه، آیه ۱2۹،  سوره ی بقره است  ترتیب کنونی قرآن، اولین آی
ا پیامبری  راهیم دعا می کند کــه خدای وقتی حضــرت اب
ا همان مضمون  رایشان بفرست. ســه آیه ی دیگر نیز ب ب

ا کلمات اصلی یکسان خطاب به مخاطبان قرآن است: ب
َك َو  اِت ــْم آي ِه ْي َل وا َع ُل ْت ْم َي ُه ْن ْم َرُســوالً ِم ِه ْث في َع نــا َو اْب "َربَّ
ُز  زي َع َت اْل ــَك َأْن ْم ِإنَّ ِه ي َزكِّ َة َو ُي َم ْك ِح تــاَب  َو اْل ِك ُم اْل ُه ُم لِّ َع ُي

َحكيُم" )2:۱2۹( اْل
رای اینکه بحث و جدل  مانند پاســخ به پرســش دوم ب
اره ی ترجمه ی آیات پیش آید، ترجمه ی حسین  کمتری درب

انصاریان را می آوریم:
رانگيز،  )پــروردگارا! در ميان آنان پيامبرى از خودشــان ب
ر آنان بخوانــد، و آنان را كتاب و حكمت  كــه آيات تو را ب
ياموزد، و ]از آلودگى هاى ظاهرى و باطنى [ پاكشان كند؛  ب

ر و حكيمى.( اپذي را تو تواناى شكست ن زي
اگر این آیات را گذرا و بدون تامل بخوانیم ممکن است به 
رای چهار هدف مجزا  این نتیجه برســیم که پیامبر البد ب

آمد:
۱- خواندن آیات قرآن 2-تعلیــم کتاب ۳- تعلیم حکمت 

۴- تزکیه
رای  رای همان آخــری، یعنی ب ازنظر دکتر شــفتی دین ب
رای تزکیه اند. انتقال  تزکیه آمده است و آن ســه، راهی ب
رای تعلیم  ر راه را ب آیات قرآن به مخاطبان توســط پیامب
ا مخاطبان بــاز می کند و این نیز راه را  کتــاب و حکمت ب
ا آن سه و  برای هدف اصلی که تزکیه اســت می گشاید. ب
ر  بدون تزکیه دردی که دوا نخواهد شــد هیچ، وضع بدت
ا خود دانش و آگاهی می آورند  را آن سه ب هم می شــود. زی
اور  و آنکه این دانش و آگاهی را کســب کند و بفهمد و ب
کند  اما تزکیه نکند عذر کمی خواهد داشت. هر توصیه و 
هر بهره ی  دیگری از دین هم که در قرآن به آن اشاره شده، 
رای  مانند تقوا و اقامه ی قســط و تبیین محل اختالف، ب

همین هدف اصلی یعنی تزکیه بوده است. 
در قرآن هر دستور و حکمی  که آمده است هدف نهایی اش 
تزکیه اســت. بلکه همان هدف ابتدایی که انذار و  اتمام 
رای تزکیه بود.  رای مخاطب مســتقیم بود هم، ب حجت ب
رای مخاطب مســتقیم نیز در  یعنی هدف اولیه ی قرآن ب
خدمت همین هدف نهایی، یعنی تزکیه ی ایشــان بود. 
از هدف که بگذریم، خوب  اســت به موضوع و اســلوب 
ا  ِقین ی تَّ ُم ْل قــرآن هم توجه کنیم. قرآن می گوید ُهــدی ِل
ا می گوید قــرآن کتاب هدایت و  اِس اســت و ی نَّ ل ُهًدى ِل
رای مومنین،   هدایت موضوع قرآن است.   رحمت است ب
ا این درک،  را ب ز اهمیت است زی فهم این نکته بسیار حائ
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می گوید که به آدم سجده کنید، که پیشترگفته است 
ْن ُروِحــي«، از روح خودم در او  يــِه ِم ْخُت ِف َف کــه »و ََن
ُه َساِجِدين  وا َل ُع َق دمیدم. یعنی قبل از آنکه بگوید  َف
راى او به ســجده در افتيد - اشاره به دمیدن از روح  - ب

خود در او نموده است. 

آنچه از این نفخت فهمیده می شود اینست که انسان 
ا یک دید وحدت  بته ب چیزی از خدا در خودش دارد.  ال
وجودی درست است که  بگوییم همه  ی وجود اوست، 
رای انسان گفته شده، اشاره است  اما اینکه خصوصا ب
به اینکه آنچه انسان از او دارد در مرتبه ی باالیی است. 
بعد از این موضوع، قرآن صحبت از »امانت« می کند 
و می گوید ما این امانت را به آســمان و زمین دادیم 
و آنها قبول نکردند و به انســان دادیم. تفســیرهای 
ار  متعددی از این شــده اما اگر همه این تفاسیر را کن
ا  ا به عقل و ی هم بگذاریم بیشــتر آنها ختم می شود ی

به اختیار که این دو هم به یکدیگر وابسته اند.
ر  نکته بعدی در داســتان خلقت انســان، بحث تکب
ر  ا تکب ْرَت: آی َب ْك اســت که به شیطان گفته شده َأْســَت
ورزیدی؟ که در بحث مربوط به پرســش دوم گفتیم 
ر مبنای قرآن انسان را الیق جهنم  این چیزی است که ب
ا او بودن اســت و اگر من  را طبیعت من ب می کند. زی
ر طبیعت خودم ایستاده ام.  راب تکبر داشته باشم، در ب
طبیعت من وابســته و اتصال به اوست چون از روح 
خود در من دمیده است و این دمیدن ادامه دارد، کل 
یوم هو فی شأن. اگر تکبر داشته باشم در واقع خودم 
ر او گذاشته ام و خودم را مثالی از شرک کرده ام.  راب را در ب
ند این موجود که  بعد که فرشتگان به خداوند می گوی
ا اَل  ُم َم َل ي َأْع خون به پا خواهد کرد، خداوند می گوید ِإنِّ
وَن: من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. به  ُم َل ْع َت
ا فرشته  نوعی انگار خداوند می خواهد این بحث را ب
اد داده است  ها ادامه دهد و می گوید اسماء را به آدم ی
نها کی هستند اگر می دانید و  و می گوید بگویید که ای
آنها می گویند که ما نمی دانیم. می توان از این اسماء 
افتی فلسفی داشــت.  می توان اینگونه نیز نگاه  دری
ا  کرد همانگونه که در برخی تفاســیر آمده است، که ب
ُؤاَلِء در این آیه منظور از  توجه به استفاده از کلمه ی  َه
این اسماء اسامی  انسان های کامل بوده است، مانند 
راهیمی، بودا، و دیگر انسان های  پیامبران در ادیان اب
ي  کامل. گویی این تشریح پاسخ خداوند است که ِإنِّ

وَن.  ُم َل ْع ا اَل َت ُم َم َل َأْع

اغبانی که رهگذر، جز گرد و خاک و ِگل در کار او  مانند ب
اغبان  ا حیرت می پرسد "چه می کنی؟"، و  ب نمی بیند، ب
اغبان  وَن. چند ماه بعد ب ُم َل ْع ا اَل َت ُم َم َل ي َأْع می گوید ِإنِّ
راهیمی ،  له اب میوه ها و گل ها را نشــان او می دهد. ب
موسی و عیسی و محمدی خواهد آمد و ابن عربی ای 

و مولوی و حافظ و عطار و بودائی ... خواهد آمد.

ان س فصل دوم : هدف از خلقت ان  .2-2-۳

ر مبنای قرآن هدف از خلقت آدمی چیســت؟ قرآن  ب
ُدوِن: ما  ُب ْع َي َس ِإالَّ ِل ِجــنَّ َواْلِْن ُت اْل ْق َل ا َخ می گوید: َوَم
رای عبادت خداوند آفریدیم. هر چند  انسان و جن را ب
وِن تفســیر کرده اند اما به  ِرُف ْع َي ه ِل ُدوِن را ب ُب ْع َي برخی ِل
نظر می رســد که نیازی به چنین تفســیری نیست. 
ر مبنای متن  ُدوِن است. اما ب ُب ْع َي یعنی هدف همان ِل
رای عبادت خداوند خلق شده است؟  قرآن چرا انسان ب
یازمند نیســت، پس  خداوند که به عبادت آدمیان ن

منظور چیست؟ 
در زبــان عربــی و خصوصا در قرآن همیشــه چنین 
نیســت که کلمه ی عبد تصویــری دون مایه در ذهن 
ا افتخار  بادر کند. خداوند در قــرآن از عباد خویش ب ت
َلى اْلَْرِض  ْمُشوَن َع َن َي ذي ِن الَّ َم رَّْح اُد ال َب رد، و ِع نام می ب
وا َســالما )25:6۳(، و  وَن قاُل ُل جاِه ُم اْل ُه َب ًا َو ِإذا خاَط ْون َه
به پیامبرانش هم که اشــاره می کند کلمه ی عبد را به 
ا، ... . مقام عبد  َدن ْب ْر َع ا، َو اْذُك اِدَن ب ْن ِع ُه ِم رد، ِإنَّ کار می ب
ر  االت ا مقام مولی ســنجیده می شــود. هر چه موال ب ب

ر است.  االت باشد مقام عبد هم ب
اید داشــته باشد که عبد خوبی  اما عبد چه ویژگی ب

رای موالی خودش باشد؟ ب
ــی می زنیم. اگر "ایــن"، عبد "آن" باشــد، و "آن"   مثال
ا  مهمان دوست باشد اما "این" مهمان دوست نباشد، ی
ر از خــواب برخیزد اما "آن"  اگــر "این" عادت دارد که دی
رای "آن"  ا "این" می تواند عبد خوبی ب سحرخیز است، آی
اید همان ها را  اید شبیه مولی باشــد، ب باشد؟ عبد ب
دوست داشته باشد که مولی دوست دارد و در حّد خود 
بر سبیل موالی خود باشد. عبد خدا بودن یعنی شبیه 
ْن َأْحَسُن  او شــدن و به رنگ و صبغة او در آمدن، َو َم
ًة، رنگ خدا،  و چه رنگی از رنگ خدا بهتر  َغ ْب ِه ِص لَّ َن ال ِم
ُدون )2:۱۳8(، ما  اِب ُه َع ْحُن َل است؟ و سپس می گوید و ََن
رای او عبادت کنندگانیم. چرا شبیه او شویم؟ چون از  ب
ْن ُروِحي، و به ســوی او  ِه ِم ي ْخُت ِف َف خود او آمده ایم، َن

وَن.  ُع ِه راِج ْي ا ِإَل ِه َو ِإنَّ لَّ ا ِل برمی گردیم، ِإنَّ

پس عبد خدا بودن یعنی به رنگ او در آمدن، شبیه او 
رای همین نیز می گوید که این دینی که به آن  شدن. ب
خوانده می شوید )اسالم به معنی تسلیم حق بودن( 
ر آن آفریده شده است:  له است که انســان ب فطرت ال
اَس  نَّ َر ال َط ي َف ِت ِه الَّ لَّ َرَت ال ْط ا ِف ًف ي ِن ِن َح ي لدِّ َك ِل َه ْم َوْج َأِق َف
ا. آن مالک رستگاری که در پاسخ به پرسش اول  َه ْي َل َع
و دوم بحث کردیم، یعنی تزکیه، همان است که ما را 
به او شــبیه می کند، که او منبع پاکی هاست. عبادت 
َفْحشاِء  ِن اْل هى  َع ْن الَة َت به تزکیه کمک می کند، ِإنَّ الصَّ
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ْم َو  ُك َق َل ذي َخ ُم الَّ ُك ــُدوا َربَّ ُب اُس اْع نَّ ا ال َه ا َأيُّ ــر، ي َك ْن ُم َو اْل
َزكىَ  َو  َح َمن َت َل ْد َأْف ُقونَ ، َق تَّ مْ  َت ُك لَّ َع ْم َل ُك ِل ْب ْن َق َن ِم ذي الَّ
َصلى مالک  َصلى. در این آیه ی اخیر َف ِه َف َر اْســَم َربِّ َذَك
رای رسیدن  زار ب رای رستگاری نیست بلکه یک اب دوم ب

به تزکیه است. 
َس ِإالَّ  ِجــنَّ َواْلِْن ُت اْل ْق َل ا َخ پس وقتــی می گوید : َوَم
ا به رنگ خدا،  نها را خلق کردم ت ُدوِن یعنی من ای ُب ْع َي ِل
بته در حّد خود، پاک  ند. مانند او، و ال به رنگ من در آی

شوند.
مبــاد ابــدار  ت زلــف  آن  از  حافــظ  خــالص 
رســتگارانند   تــو  کمنــد  بســتگان  کــه 

گ خدا در آمدن، چه  ه رن رای ب فصل ســوم: ب  .۳-2-۳
راهم شده است؟  ی ف مهیدات ات و ت امکان

ا  ا اختیار و ی خداوند امانتی را به ما داده است، عقل ی
هر چه باشد. از آن سو می گوید ما انسان را ضعیف و 
ا  عجول خلق کردیم. انســان هلوعا و حریص است. آی
رای انسان؟ در  واقعا این صفات، صفات بدی هستند ب
قرآن  آمده است که او خود ما را اینگونه آفریده است، 
آیــا می توانیم بگوییم که او صفات بدی در خلقت ما 

قرار داده است؟ 
واقعیت اینست که گر چه اگر به طور اطالق نگاه کنیم، 
نها صفات بدی هســتند، اما در نظام  هستی این  ای
صفات به ما کمک می کنند. از یک سو ما از او آمده ایم: 
ْن ُروِحی. و از سوی دیگر شیطنت هایی  ِه ِم ي ْخُت ِف َف َن
در ما هست که محصول حریص بودن، عجول بودن و 
ضعیف بودن ما هستند. این شیطنتها چشمان ما را 
از می کنند، آن  رای انجام کارهای متفاوت و مختلف ب ب
َق  َل ذي َخ هم در جهانی که پر از رنج و چالش اســت. الَّ
َمال ... )آنکه  ْم َأْحَســُن َع ُك ْم َأيُّ َوُك ُل ْب َي اَة ِل َحي ْوَت  َو اْل َم اْل
ا شما را به چالش اندازد که  مرگ و زندگی را خلق کرد ت

رید ... - 67:2(. کدام خوش رفتارت

ایــن مبتال کردن را معموال بــه امتحان کردن ترجمه 
کرده اند، که ترجمه ی خوبی نیســت. امتحان کردن 
این پرسش را ایجاد می کند که مگر خدا نمی دانست. 
ترجمه ی بهتر به چالش کشاندن  است . این چالش ها 
الفعل تبدیل می کنند  القوه را به ب است که در آدمی، ب
و زمینهی بهتر شــدن، رشد و به رنگ خدا در آمدن او 
نها سختی ها  را فراهم می آورند. منظور از چالش نیز ت
و دشواری های زندگی نیست. ما در هر لحظه و در هر 
حالت، حتی در زمان شــادی، دچار چالش نفس خود 

هستیم. 
ر مبنای روایت قرآن امکان به رنگ خدا در آمدن، که از  ب
ا سه عنصری که بحث شد فراهم  طریق تزکیه است، ب

می شود: اول نفخت فیه من روحی، یعنی اینکه ما 
از او آمده ایم و اصلمان نشان از او دارد، دوم صفات 
انســانی مانند عجول و ضعیف و حریص بودن، و 
ســوم ورطه ای که مملو از چالش است، یعنی این 
یا. این مجموعه به انســان امکان رشد و تعالی  دن
می دهد و به او کمک می کند که در مســیر تزکیه ی 

نفس خویش قرار بگیرد.

ن  ــرآن ای ت ق ــه روای ا ب ن فصل چهــارم: ب  .4-2-۳
رای  گ خدا در آمدن ب ه رن رای ب ــالش ب ا و ت چالش ه

ست؟ چی

ر روایت قرآن می توان گفت که پاسخ این است:  ا ب ن ب
ــِه راِجُعون )2:۱56( . اگر قرار  ْي ا ِإَل ِه َو ِإنَّ لَّ ا ِل چــون ... ِإنَّ
ا او داشته  اید سنخیتی ب است به سوی او برگردیم، ب
از نمی شود.  باشیم، در غیر اینصورت دری به روی ما ب
ا ما باشد و  ا کسی می توان نشست که هم اخالق ب ب
اره ی خداوند نیز صادق است. اگر هم اخالق  این درب

ا او نخواهیم داشت. او نباشیم مجال نشستن ب
ا  َه ا َأيُّ ِه راِجُعون، و به خصــوص ي ْي ــا ِإَل ِه َو ِإنَّ لَّ ــا ِل ِإنَّ
ُمالقيه )8۴:6(،  ْدحًا َف َك َك َك كاِدٌح ِإلى  َربِّ اْلِْنســاُن ِإنَّ
ایــن را نشــان می دهد که هر چــه می کنیم و هر 
دغدغه ای داریم، چه خوب و چه بد در اصل به خاطر 
این اســت که چیزی را گم کرده ایم و می خواهیم به 
آن گمشده برســیم. برخی می دانند که گم  شده ای 
دارند و برخی نمی دانند، برخی می دانند آن گمشده 

چیست و برخی نمی دانند.
این روایتی که آمــد روایت قرآن بود. این روایت بر 
راهیمی از آن حقیقت مطلق  ر ادیان اب مبنای تصوی
ر  ر مبنای تصوی و امر متعالی اســت. روایتی کــه ب
خدایی متشخص از آن حقیقت مطلق است. اصل 
رای پیروان بسیاری از ادیان و  معنای این روایت اما ب
مسلک های معنوی دیگر نیز، که تصویری متفاوت 
از آن حقیقت مطلق و امر متعالی دارند، شــبیه به 

همین است.
رای ایشــان نیز روایتی   از ایــن منظر این روایت ب
آشناست. اگر برخی کلمات مانند خدا و آدم و حوا و 
ا مفاهیم  ردارید و آنها را ب شــیطان را از این روایت ب
جایگزین کنید، و آن را مثال به یک بودایی نشــان 
رای او هم این روایت آشناست. بدهید می بینید که ب

 او هم اینگونه می گوید که انســان در رنج اســت 
اید وابســته  ــرای اینکه از رنج خالص بشــود ب و ب
به چیزی نباشــد و اگر در مسیر رهایی از تعلقات 
تالش کند و تالشش را ادامه دهد به یک نیروانایی 
می رســد و در آن مقام کامال از رنج خالص می شود. 
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ا  همچنین اســت اگر این داستان را به یک هندو و ی
پیرو یک مسلک معنوی که دین رسمی  ندارد، نشان 
بدهید، بــرای او هم روایت آشنایی اســت. قرآن این 
روایــت را در قالب هایی مانند داســتان آدم و حّوا و 
ر کرده است، اما اصل روایت  خدای متشــخص تصوی
بین بســیاری از ادیان و مسلک های معنوی مشترک 

ا بگوییم اشتراک فراوان دارد.  است ی
ا  ا تزکیه ی نفــس می تواند ب در واقع اینکه انســان ب
هستی هم سوتر شود، از رنج خود بکاهد و حداقل در 
ا آرامش بیشتری زندگی کند حتی برای  یا ب همین دن
اور به هر تصویری از  اب اوران )یعنی ن اب بسیاری از خدان

او( قابل درک و پذیرش است.
یــک قصه بیش نیســت غــم عشــق و این عجب
 کــز هــر زبــان کــه می  شــنوم نامکــرر اســت

ت  وی ه و معن ی زک ر ت ه ب  ۳-۳.  قرآن چگون
ذارد؟ ر می گ ی اث ش ت ستگان دل ب

ا هدف اولیه ی  یــه را ب  گفتیــم که قرآن مخاطبان اول
اتمــام حجت و بــا زبــان انذار پــروا داده اســت. 
اکنــون ایــن را مطــرح می کنیم که بــرای آن هدف 
نهایــی که گفتیم، یعنــی تزکیه، قرآن بــا زبان ذکر، 
یعنی یــادآوری، بــا مخاطبانش صحبــت می کند. 
رای مخاطب مســتقیم است و زبان  زبان انذار قرآن ب
رای همه مخاطبان، چه مستقیم و چه غیر  ادآوری ب ی
ِه َسبيال  َذ ِإلى  َربِّ َخ ْن شاَء اتَّ َم َرٌة َف ْذِك مستقیم. ِإنَّ هِذِه َت
ا آن - به  اد آوری اســت پس هر که خواســت - ب )این ی

سوی پروردگارش راهی پیش گیرد - 76:2۹(.

رایــن اگر آن الیه ی اول یعنی آن وعده های عذاب  اب ن  ب
اخروی و دنیوی و آن مالمت ها و دســتورهای جنگ 
با همه به انذار مخاطب مســتقیم مربوط  را که تقری
ار احکام شــرعی  بته در کن زنیم، و ال ار ب می شــوند کن
که بحــث دیگری اســت، آنچه می مانــد همه اش 

ادآوریست. ی

  زبان انذار قرآن برای مخاطب مستقیم، و زبان یادآوری قرآن 
برای همه مخاطبان، چه مستقیم و چه غیر مستقیم است.

ــر مبنای تزکیــه و معنویت   یــادآوری روایتی که ب
اســت. در واقع حتــی همان انــذار و همــان بیان 
رای مخاطبان مســتقیم  همان احکام شــرعی نیز ب
ــزار یــادآوری نیز هســت. به  و غیــر مســتقیم اب
 اختصــار به مفهــوم تزکیــه و معنویــت بپردازیم:

ه: ی زک اره ی مفهوم ت ۳-۳-1. مختصری درب
تزکیــه از نظر لغوی هم به معنای پاک کردن و هم به 

معنای نمو و رشــد کردن است.  به تعبیری می توان 
گفت که تزکیه نمو کردنی است که نتیجه ی آن پاک 
کردن است. تزکیه در یک مسلک معنوی، به خصوص 

در قرآن در سه بعد آمده است: 
ا دیگری )انسانها و حیوانات و  ا خود، ارتباط ب ارتباط ب
ا ورای این عالم ناسوت که  محیط اطراف ما( و ارتباط ب
ا  ا خدا ی له ی راهیمی  اسمش را ال مسلمانان و ادیان اب
یهوه در یهودیت گذاشته اند، و مثال بودایی ها اسمش 

را چیز دیگری می گذارند.

تزکیــه در قــرآن در ســه بعد آمــده اســت: ارتباط 
بــا خــود، ارتباط بــا دیگــری و ارتبــاط بــا خداوند.

ه از قرآن که به کاری اشــاره کرده تــا ما را از آن  هــر آی
طریــق به تزکیه دعوت کند به یکی از این ســه ضلع 
رای تقویت  مثلث مرتبط اســت: نماز بخــوان، این ب
ا خداست. روزه بگیر که تقوا پیشه کنی، این  ارتباط ب
یازمند کن،  ا خودت. کمک به ن رای تقویت ارتباط تو ب ب
ا دیگری  رای تقویــت ارتباط ب غیبــت نکن؛ این هم ب

است. 

ــت: وی ــاره ی مفهــوم معن ــری درب  ۳-۳-2. مختص

بته تعریف کامال مشخصی  معنویت  )Spirituality( ال
ندارد اما کسانی که راجع به معنویت تحقیق کرده اند، 
خصوصا آنها که محدود به منظر دینی نیستند و مثال 
از زاویه ی روانشناسی، روان درمانی و حتی پرستاری در 
این مورد تحقیق کرده اند، به موارد قابل توجهی اشاره 
می کنند. آنان به حاالت و رفتارهایی اشــاره می کنند 
ند، از جمله:  و بــه مجموعه ی آنها معنویــت می گوی
امید داشتن، احساس اتصال و هماهنگی با هستی، 
ا، پرهیز از بیهودگی، زندگی  افتن معن احساس قدرت، ی
اثیر دیگران نبودن(،  اصیــل، خودفرمانروایی )تحت ت
اور به رازی در هستی و در پی بهبود  ها، ب عشق به انسان
نها را اندیشمندان  بودن. می بینید که بســیاری از ای
دینی نیــز از خروجی هــای معنویــت می دانند. در 
ه یــی در فصل نامه ی نگاه آفتاب، ضمن ارجاع به  مقال
اتی از قرآن اشاره  منابعی در این زمینه، همچنین به آی
ا این حاالت و رفتارها ارتباط  شده است که معنویت ب

دارد. 
   امید داشتن، احســاس اتصال و هماهنگی با هستی، 
احســاس قــدرت، یافتن معنــا، پرهیــز از بیهودگی، 
زندگــی اصیــل، خودفرمانروایی )تحت تاثیــر دیگران 
نبودن(، عشــق به انســانها، باور به رازی در هســتی 
و در پــی بهبود بــودن، برخی از مولفه هــای معنویتند.
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 هر یک از این حاالت و رفتارها نیز در یکی از آن ســه 
ا  ارتباط مربوط به تزکیه قرار می گیرند، یعنی ارتباط ب
ا تصویری که فرد از امر متعالی  خــود، دیگری و خدا ی
دارد. نکته ی قابل توجه این اســت کــه مولفه های 
ا هم ســازگارند و به تجربه، آنکه  معنویــت، همگی ب
ر می دارد، معموال همه ی آنها  در مسیر معنویت گام ب
را به صورت یک مجموعه در خودش رشــد می دهد و 
چنین نیست که آنها یکی یکی و مستقل از یکدیگر 

حاصل شوند. 
در آغاز ســوره ی مؤمنون حاالت و رفتارهایی آمده اند 
ثی جای می گیرند  که همه در همین ســه ارتباط مثّل
اد شــده اســت .  و از آنهــا به عنوان صفات مومنان ی
برداشت دکتر شفتی این است که هر گاه اضالع این 
أثیر مثبت گذاشــتن روی  مثلث شــروع کردند به ت
یکدیگر و سبب هم افزایی شدند و کم کم این مثلث 
ره شــدن تغییر کرد، این آغاز معنویت  به ســمت دای
اســت. به عبارت دیگر ممکن اســت کسی فقط روی 
ا دیگران کار  کند.  یک ضلع این مثلــث، مثال ارتباط ب
در این حالــت کماکان می توان گفت کــه او در حال 
ا زمانی سر بر خواهد آورد که  تزکیه است. معنویت اّم
ر اینکه این سه ضلع هر سه فعال باشند، روی  عالوه ب
ر این اساس ایشان  أثیر مثبت بگذارند. ب یکدیگر نیز ت
نزدیکترین کلمه ی قرآن به معنویت را کلمه ی   مؤمن 
ا هم  نها را ب را   مؤمن در کالم قرآن همه ی ای می دانند زی
الَة  نهــا هم افزایی می کنند. مثال ِإنَّ الصَّ دارد و در او ای
ر، نماز از فحشــا و منکر  َك ن ُم ْحَشــآِء َواْل َف ِن اْل َهى  َع ْن َت
ا ارتباط  ا خدا هم افزایی دارد ب ازمی دارد، یعنی  ارتباط ب ب
له، " ِه ال َوْج ُمكمُ  ِل ِع ْط ا ُن مَّ ا دیگران، ِإن ا خود و ارتباط ب ب

معنویــت  زمانی ســر بــر خواهــد آورد کــه  ارتباط 
ســالم با خود، با دیگــران و با خداوند، هر ســه فعال 
بــوده و  روی یکدیگــر نیــز تأثیــر مثبــت بگذارند.    

یازمنــد" کــه ارتبــاط بــا دیگران اســت  اطعــام ن
اســت. بــا خداونــد  ارتبــاط  بــه   بــرای کمــک 

ر مبنای روایت آفرینش که در قســمت ۳-2 آمد، به  ب
اِت آدمی می توانند  این می رسیم که چالش ها و ابتالئ
رای بیشتر و بیشتر در مسیر تزکیه  بستری باشــند ب
حرکت کردن، در آن ســه ارتباط بهتر شــدن و به آن 
افتن این  رای ی ادآوری است ب معنویت رسیدن. قرآن ی
هایی  مسیر و جاری شدن در آن.  یکی از بهترین مثال
اتی است  که در این زمینه در قرآن دیده می شــود، آی
ا اندرز می دهد. قرآن  ا عتــاب می کند ی ر ی که به پیامب
ر را تربیت معنوی کرد و منازل السائرین او شد.   پیامب
ر از آن  ا، سنگین و غنی است وقتی که پیامب ب چقدر زی

ا. َو  ن ِن ُي َأْع َك ِب افــت می کند که ِإنَّ منبع وحی این را دری
َك حيَن  ِد َربِّ ْم َح ْح ِب بِّ ا َو َس ن ِن ُي َأْع َك ِب ِإنَّ َك َف ِم َربِّ ْك ُح ْر ِل ِب اْص

وُم )52:۴8( ُق َت

ا، یعنی تو در چشــم ما هستی و ما داریم  ن ِن ُي َأْع َك ِب ِإنَّ
و  می بینیمت. یعنی هوای تو را داریم و حواسمان به ت
هســت.  همین تربیت معنوی قرآن است که پخش 
زرگانی نظیر حافظ،  می شود، ادامه پیدا می کند و  به ب

عطار، مولوی، ابن عربی و دیگران می رسد. 
بــه مثال دیگری از تربیت قرآنــی توجه می کنیم: در 
پرسش دوم، بحث کثرت گرایی، گفتیم حمد خداوند 
را حمد، اعالم تو چه هستی  کار آســانی نیســت. زی
است؛ اما تســبیح اعالم تو چه نیستی است که کار 
آسانی است. سوره ی حمد که آن را کلید قرآن می نامند 
در هر نمازی خوانده می شــود و اصل نماز مسلمانان 
اســت. هنگامی که در نماز این سوره را می خوانیم و 
يَن، ما داریم یک دعوی  ِم اَل َع ِه َربِّ اْل لَّ ُد ِل ْم َح می گوییم اْل
حمد می کنیم. گویی خداونــد یک جهان بینی را به 
ا تکرار آن در نماز سعی کنیم  ا ما ب ما نشــان می دهد ت
این جهان بینی را در ذهن خود مستقر  کنیم. اینگونه 
می توان گفت که انگار آغاز این ســوره، در پرتو دیگر 
آیات قرآن، می گوید بدان که حمد از آن خداست، و تو 
نمی توانــی حمد او را تمام و کمال انجام دهی، اما در 
حمد محدودی که می کنی این سه را در نظر بگیر: َربِّ 

ِن . ي دِّ ْوِم ال ِك َي اِل رَِّحيِم  - َم ِن ال َم رَّْح يَن - ال ِم اَل َع اْل

ا این ســه عبارت، تصویری خاص از خداوند و  قرآن ب
ر  ا می توان کمی  از این تصوی هستی را ارائه می دهد. آی
ر به این آیات نــگاه کنیم به  بیــرون آمده و شــامل ت
ا کسی که به خدای  گونه ای که اگر یک غیر مسلمان ی
ا اصال به هیچ خدایی  غیر متشــخص ایمان دارد و ی
اور ندارد هم ســخن ما را بشــنود، بــرای او نیز این  ب
ا حداقل  سخن معنی داشته باشــد و قابل پذیرش ی
رای این منظور سعی می کنیم به  قابل تأمل باشــد؟ ب
ارات برویم. ورای مفهوم درون دینی و درون قرآنی این عب

يــن می توان به مفهومــی ورای مفهوم  ِم اَل َع از َربِّ اْل
درون دینی آن راه یافت و آن اینکه،  هســتی نظمی  
ر مبنای تصادف نیســت. تصادف  دارد و همــه اش ب
وجــود دارد، اما همان تصادف هــم یکی از اجزای آن 
رای نظم به کار  نظم است. یعنی خود آن تصادف هم ب
گرفته شده است، مثال در فرآیند تکامل موجودات این 
ِمين یعنی نظمی هســت و نیز  اَل َع ینیم. َربِّ اْل را می ب
نایی اســت. هستی رشته رشته  ر مب اینکه این نظم ب
نها  نیســت، بلکه سررشــته ای دارد، از این منظر ما ت

نیستیم و به آن سررشته وصلیم.
رَِّحيِم   ِن ال َم رَّْح آن مفهوم ورای مفهوم درون دینی که از ال
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می توان گرفت اینست که پاشنه ی دِر زندگی بر محبت 
انی( می چرخد. محبت روغِن چراغ هستی است.  )مهرب
ر آدمیان واجب کرده  همان خداوندی که چیزهایی را ب
َلى  َب َع َت اســت بر خود رحمت را واجب می کنــد: َك
انی را بر خود واجب کرده و اگر  َة. او مهرب َم رَّْح ِه ال ِس ْف َن
ْن ُروِحی، و اگر عبادت  ِه ِم ي ْخُت ِف َف چنین است و اگر َن
له(  َة ال َغ ْب رای شبیه خدا شدن و به رنگ او )ِص خداوند، ب
انی  در آمدن است. پس ما نیز چراغ وجودمان به مهرب

روشن می شود.  

ين  دِّ ْوِم ال ِك َي اِل آن مفهوم ورای مفهوم درون دینی که از َم
ر قیامت  اکید قرآن ب می توان دریافت کرد اینست که ت
و نتیجــه ی اعمال از این حقیقت جاری در هســتی 
حکایت می کند که هستی جوالن گاه سبب و مسبب 
أثیری  اســت. هر کاری که انجام می دهیم در جایی ت
می گــذارد. نیوتن همین قانون را در فیزیک کشــف 
کرد و ما چه بسا در کشاکش زندگی به عمومیت این 

بریم. قانون در هستی پی ب
مــا در نمــازی که می خوانیــم و این الفــاظ را تکرار 
می کنیم، عمال این جهان بینــی را در ذهن خودمان 
بینیم، جهانی  ا  جهان را اینگونه ب مستقر می کنیم ت
انی اســت و در آن هر  ر مدار مهرب که سررشــته  دارد، ب
ا این جهان بینی  أثیری می گــذارد. ب عملی در جایی ت
شاید بتوانیم به مقامی عاری از خوف و حزن نزدیک 
ون که وعده ی قرآن  َزُن ْح ْم َي ْم َواَل ُه ِه ْي َل ْوٌف َع شویم:  اَل َخ

است.
این جهان بینی، آرامش و شادی را به ارمغان می آورد. 
رابر حزن و اندوه.   رابر خوف، و شادی ای در ب آرامشی در ب
آرامش و شــادی، خــود از نشــانه های معنویت اند. 
ا اضطرابی را تجربه کرد،  شــخص معنوی اگر هم غم ی
ه ای و بستری از شادی و آرامش  غم و اضطرابش در هال

قرار می گیرد. 

آرامــش و شــادی، خــود از نشــانه های معنویت اند. 

سعدی می گفت: 
دارد  تفــاوت  چــه  عــارف  ــر  ب شــادی  و  غــم 
 ســاقیا بــاده بــده شــادی آن کاین غم از اوســت

ه  رآن ب ه پرسش اصلی: ق ری و پاسخ ب تیجه گی ۳-4. ن
د؟ ار امروز ما می آی چه ک

قرآن دو برگ دارد و منظور از برگ این است که صحبت 
از ســطح و عمق نیست. این دو برگ دو هدِف مرتبط 
قرآن اند، در عرض یکدیگرند و نه در طول یکدیگر. برگ 
رای مخاطبان مستقیم  اول، هدف قرآن بوده اســت ب

خودش یعنی ساکنان عربستان، بخصوص مشرکین، 
و در کنارش یهودیان و نصارا که در آن سرزمین بودند. 
رای این دســته ی خــاص هدف قــرآن و ماموریت  ب
ر اتمام حجت بوده اســت. ایــن اتمام حجت  پیامب
رای مخاطبان مســتقیم قــرآن پی آمد های دنیوی  ب
و اخروی داشــته اســت. در برگ اول، روش قرآن انذار 
است.  هیچیک از ما مخاطب این برگ اول نیستیم، 
و هیچیک از انسان هایی که در زمان و سرزمین وحی 

نبوده اند نیز مخاطب آن نیستند.

برگ دوم هدف عام قرآن است و آن تزکیه است، در برگ 
ادآوری( انجام شده است.  دوم این هدف از طریق ذکر )ی
رای راه  ادآوری ب ر اساس آنچه گفته شد، قرآن تذکره و ی ب
بایی، گفتمانی محکم  معنویت است. قرآن در عین زی
و جدی دارد آنچنان که راحت نمی توان از آن گذشت. 
اور نداشته باشد و آن را  حتی اگر کسی به این کتاب ب
از می تواند قدرت و  از منبعی وحیانی نداند به نظرم ب
ر ذهن و دل خواننده احساس کند.  اثیر کالم قرآن را ب ت
بایی و واالیی کالم را خواننده به خوبی می تواند در  زی
ابد حتی اگر چندان هم عربی نداند.   شکل زبان قرآن دری
متن قرآن از آن گونه متن هاست که چند الیه است و 
ا خواننده. از  ر اســت و قابل تعامل ب رازآمیز، قابل تدّب
ادآوری بسیار  ر و ی رای تذّک همین روی کتابی است که ب
ْرآَن  ُق ا اْل ْرَن سَّ ْد َي َق کارآ و قوی است. خودش می گوید:  َوَل
ار در سوره ی قمر  ٍر . آیه ای که چهار ب ِك دَّ ْن ُم ْل ِم َه ِر َف ْك ذِّ ل ِل

تکرار شده است. 
اه  از این آیه چنین فهمیده اند که قرآن  برخی به اشتب
را نمی گوید و فهم قرآن  ن ه ای را راحت می شود فهمید. آی
ا اینهمه تفاسیر و اختالف نظر  هم راحت نیست وگرنه ب
رای  لذکــر یعنی قرآن ب ا القرآن ل رو نبودیم. یســرن روب
ادآوری است.  ادآوری، آسان است و کالم آن مناسب ی  ی
ابی خوِد گمشــدة  ازی رای ب ادآوری ب ادآوری به چه؟ ی ی

خویش. 

 در این جهــان که حافظ می گوید »یــاری اندر کس 
اران را چه شد« و عرفی شیرازی می گوید  ینیم ی نمی ب
ارد« و نیمایوشیج  »ز منجنیق فلک ســنگ فتنه می ب
یاویزم قبای ژنده ی  می گوید »به کجای این شب تیره ب
خود را« و ابتهاج می گوید »در این ســرای بی کسی، 
کســی به در نمی  زند«، ما گمشــده ای داریم و دنبال 
آن گمشده هســتیم. گمشده ی ما همان منبع کمال 
است که از آن دوریم و راه رسیدن به او نیز همان تزکیه 

است.

قرآن از آن گونه متن هاست که چند الیه ،  رازآمیز، قابل تدبّر  و 
قابل تعامل با خواننده است.  از همین روی کتابی است که برای 
تذّکر و یادآوری خوِد گمشدة خویش بسیار کارآ و قوی است. 

 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ر ما از حقیقت تصویری است که اسالم به ما  گر تصوی
ر و این دین هستیم،  می دهد و ما دلبسته ی این تصوی
ا در این سرای  ادآوری است ت اید توجه کنیم که قرآن، ی ب
ا  زنیم ت ابیم، صیقلی به خود ب ازی بی کسی خودمان را ب
به قصد مالقات به سوی آن خداوندی که نفخت فیه 
ر دیگر  ر گردیم. دلبستگان به تصاوی من روحی گفت ب
ا ســخنانی دارند که  رای خود کتابی ی از حقیقت نیز ب
روند، راه تزکیه و  ا به همین راه ب کمکشــان می کند ت

ا آن صورت بندی که گذشت. معنویت ب
این نکته مهم اســت که ایــن یــادآوری امر مهم و 
ادآوری خاطره  باید آن را در حّد یک ی سنگینی است، ن
اد آوردن ذهنی نیســت  مثال در نظر بگیریم. این به ی

ادآوری قلبی و عملی است.  لکه ی ب

ادآوریی است که در طّی آن ما به منبع هستی وصل  ی
م ،  ْرُك ُروني  َأْذُك اْذُك ا آن تعامل می کنیم، َف می شــویم و ب
ا خود  ادآوریی است که ب ادتان کنم.این ی ا ی ادم کنید ت ی
َو ِشفاٌء َو  ْرآِن ما ُه ُق َن اْل ُل ِم زِّ َن شفا و رحمت می آورد، َو ُن
ادآوریی که آغاز آن در پناه خدا رفتن  نين ، ی ْؤِم ُم ْل ٌة ِل َم َرْح
ْيطاِن  َن الشَّ ِه ِم لَّ ال ْذ ِب ِع َت اْس ْرآنَ  َف ُق َرْأَت اْل ِإذا َق اســت، َف
ازل  ر کوه ن رَّجيِم، قــرآن می گوید همین کلمات اگر ب ال
می شــد آن را از هیبت خود فروتن و از هم پاشــیده 
ُه خاِشــعًا  َت َرَأْي ٍل َل َب لى  َج ْرآنَ  َع ُق ا هَذا اْل ن َزْل ْو َأْن می کرد، َل

ه . لَّ ِة ال َي ْن َخْش عًا ِم َصدِّ َت ُم

اینکه قرآن نقش یادآوری دارد،  امر مهم و سنگینی 
اســت، نباید آن را در حّد یادآوری یــک خاطره در 
نظر بگیریم. این به یاد آوردن ذهنی نیســت بلکه 
یادآوری قلبی و عملی اســت. یادآوریی است که با 
خود شــفا و رحمت می آورد و در طّی آن ما به منبع 
هســتی وصل می شــویم و با آن تعامل می کنیم.

اورمند به قــرآن وقتــی آیات این  بــه عنوان یــک ب
کتاب را بخوانی و ادامــه بدهی به خواندن، و غور در 
از زنده می شــود که تو  معانــی کنی، یادی در قلبت ب
رای رســیدن به یک زندگی معنوی کمک می کند.  را ب
ا قرآن  بته به این معنی نیســت کــه ما فقط ب این ال
به معنویت می رســیم و نیــاز به هیــچ چیز دیگر 
یاز داریم  نداریم. انسان موجود پیچیده ای است. ما ن
ابــع متعّددی  که یــادآوری به همیــن معنی را از من
یاز داریم از آثار و کتاب های بســیاری  دریافت کنیم. ن
استفاده کنیم و از انســان های متعالی که به ایشان 
بریم. استفاده از  ار ایشــان دسترسی داریم بهره ب ا آث ی
ابع نیســت. یاز بودن از دیگر من  قرآن بــه معنی بی ن

 استفاده از قرآن به معنی بی نیاز بودن از دیگر منابع 
نیست.

ه پرسش سوم: الصه ی پاسخ ب  خ

را ی هر کســی که  قــرآن به چه کار امروز ما می آید؟ ب
متمایل به سلوک معنوی است و نیز دل بسته ی قرآن، 
رای قرار گرفتن در  ادآوری اســت بی بدیل ب این کتاب ی
ادآوری  مسیر معنویت و جاری شدن در این مسیر. این ی
ادآوری راه  رای قلب اوســت. این ی رای ذهن که ب نــه ب
ر  رای او مّیسرت ا منبع هستی، خداوند، را ب تعامل او ب
می کند و به شفای قلب او از تیرگی ها کمک می کند. 
رای مخاطبان مستقیم  گذر از جنبه ی انذار قرآن، که ب
بوده اســت، می تواند تشخیص و استفاده از جنبه ی 

ر  کند.  رای بسیاری آسان ت ادآوری قرآن را ب ی

                        

*** 

              » پرسش ها و پاسخ ها«
اد شفتی: ادداشتی از فره  ی

 
رانمنش و دوستان در  ا زحمت دوست ارجمند مهدی ای ب
صدانت بخش پرسش و پاسخ از سلسله گفتگوهای 
"قرآن و سه پرسش اساســی" نیز به صورت نوشتاری 
ازبینی این متن برخی پرســش های  آماده شــد. در ب
مشابه و پاســخ های آنها یکی شدند و ضمن حفظ 
ر  راســتاری ب ا کمی وی ماهیت گفتاری، ســعی کردم ب
انسجام و روشنی این متن که در اصل، گفتار و گفتگو 
بوده است بیفزایم. همچنین چون در حین نشست 
اه بود، در این متن به تناســب  رای پاســخ کوت زمان ب
رای تکمیل بعضی پاسخ ها  توضیحات بیشــتری را ب
اضافــه کردم. مبنای دیدگاِه این پاســخ ها و تفصیل 
برخی مفاهیم مطرح شــده در بخش های اصلی این 
گزارش، که پاسخ به سه پرسش اساسی است، آمده اند.

  
ا  ر ب ر کثرت انگاری اســت پس چرا پیامب ا ب ن س. اگر ب

مشرکین جنگ کرد؟

ا رواداری متفاوت اســت. کثرت انگاری    کثرت انگاری ب
اره ی مرز کثرت انگاری  مطلق نیست و سقفی دارد. درب
از منظــر قرآن توضیح دادم. مشــرکیِن مورد خطاب 

پیامبر خارج این مرز بودند.



  34            وبسایت فرهنگی صدانت

ن 
رآن

ه ق
بار

در 
ی 

اس
اس

ش 
رس

ه پ
س

س. نزد قدما نســخ اعم از عقاید و  احکام بوده است، 
ا نمی توان گفت که رستگاری اهل کتاب در مقاطع  آی
اولیه ی وحی در قرآن مطرح شــد اما در مراحل بعدی 

رسالت پیامبر نسخ شد؟

در سه بخش پاسخ می دهم:
اول اینکه به نظر من این چندان حرف دقیقی نیست. 
علمای قدیم از نسخ مفهوم گسترده   ای را می فهمیدند. 
وقتی میگفتند نسخ، تخصیص ها و تبیین  های قرآن 
را هم شــامل می شد. اما بین همان علمای قدیم هم 
مثال شیخ طوسی در عدة االصول نسخ به معنی خاّص 
نها در احــکام می داند. عالمه طباطبایی می گوید  را ت
نسخ در مســائل تکوینی هم هست ولی منظورش 

ا بحث ماست.  بداء است. این متفاوت ب
دوم اینکه قرآن می گوید گروهی از اهل کتاب رستگارند.
اگر بگویید که این منسوخ شده است دو حالت دارد:

ا اینکه آن گروه از اهل کتاب رفتارشــان دگرگون شد.  ی
نها میروند به بهشــت و در  پس اگــر آیه می گوید ای
جایی دیگر می گوید آنها به جهنم می روند بدان علت 
است که اهل کتاب  رفتارشان را عوض کردند. اگر این 
باشــد که بحثی نداریم. اما اگر منظور این است که 
نها همان گروه هســتند و دگرگون هم نشدند ولی  ای
برد و بعد  نها را به بهشت ب خداوند اول نظرش بود که ای
هیاتی پیدا می کند  نظرش  عوض شــد، این اشکال ال
مگر اینکه به شــدت نظر اشعری داشته باشیم. حتی 
ند. این عدل و بصیرت خدا  اشاعره هم اینطور نمی گوی

ر سوال میبرد. را زی

اتی که در بحث کثرت انگاری  سوم اینکه بسیاری از آی
آوردم، بــه خصوص آنها که صراحت دارد در ســوره ی 
ا آخرین  ر روایات ی ا ب ن مائده آمده اند و سوره ی مائده ب

ا یکی مانده به آخر. سوره ی  قرآن است ی

رای ناســخ و  از ســوی دیگر ما کــه روایت محکمی ب
منســوخ نداریم. این دو را موقعی سراغشان می رویم 
بینیم. من ســعی کردم نشــان دهم که  که تضادی ب
اصال در مورد این آیات تضادی نیســت. اگر حرف من 
رفتید اول تضاد را نشــان دهید سپس بحث  را نپذی

نسخ را پیش بکشید. 

س:  معجزه بودن قرآن به سبب چیست؟

قرآن خودش نگفته که معجزه است. مسلمان ها این  
ند اما قرآن تحّدی کرده اســت. من به طول  را می گوی
اریخ کاری ندارم اما آنچه می دانیم این اســت که در  ت
همان زمان و در همان دوره ی وحی، عربی نبود که به 
این تحدِی قرآن پاسخ دهد. قرآن زبان فصیح و جالبی 

دارد. اعراب آن زمان بهترین اشعارشان را به سقف کعبه 
زان می کردند و به آنها معلقات میگفتند.  یکی از  آوی
بید بود. آمده است که فرزدق که خود شاعری  ایشان ل
بید ســجده می کرد.  زبردســت بود به یکی از ابیات ل
بید پس از اســالم دیگر شعر  نقل اســت که همین ل
نمی سرایید. نقل است که خلیفه ی دوم از او می پرسد 
تو چرا دیگر شــعر نمی گویی و او پاســخ می دهد از 
ار  زمانیکه بقره و آل عمران را شــنیدم شعر گفتن را کن
گذاشتم. منظور از نظر فصاحت آنهاست. اعجاز قرآن 
از این منظر اســت. به گمانم هر چه تجربه ی معنوی 
ر و  که پشــت درست شدن یک متن بوده است قوی ت
ر و  ر، عمیق ت ات ب ر، زی ر باشد، آن متن هم قوی ت ارزشمندت

ارتر خواهد بود. پر ب
رای آیندگان  ا ب رای مخاطب محلی است ی س: تحدی ب

هم می تواند باشد؟

رای آیندگان هم باشــد اما در اصل   تحدی می تواند ب
را  ا داشت زی رای آنها معن رای مخاطب مستقیم بود و ب ب
کامال به زبان ایشان بود و آن مخاطب نیز همانگونه 

که توضیح دادم منظور نظر اصلی قرآن بود. 

س: اینکه حقیقت مشترک است ولی راه ها متفاوت 
ا می تواند به این منجر شود که مثال از راه فالن  است آی

دین راحت    تر می توان به مقصود رسید؟

رای هر کسی راهی متناسب  تصور من اینســت که ب
ر آن دینی هستیم که مطابق فرهنگ  است. ما معموال ب
ا  ماست. نگوییم این فرهنگ عرب است، فرهنگ ما ب
این دین مخلوط شده است. شما یک مسلماِن عرب و 
رانی و چینی را مقایسه کنید می بینید. دین همان  ای
رانی و  دین اســت ولی او عربی فکر می کنــد و این ای
آن چینی. حتی در میان ملیت های مختلف عرب نیز 
له در اصل اینکه  بته ب ینید. امــا ال این تفاوت را می ب
ر باشد  رای هر انســانی دینی ممکن اســت پربهره ت ب

حرفی نیست.

رای همیشه بوده اند؟ ا احکام جزایی قرآن ب س:  آی

احکام جزایی مثل بریدن دست و پا از چپ وراست که 
ا  مثال به  در قرآن است اگر بخواهد االن عملی بشود ی
ا اخالق امروز سازگار نیست. بعضی  صلیب کشیدن، ب
فقهــا می گویند که اجرای این احکام امروز وهن دین 
باید چنین کنیم. مشکل اصلی از جای دیگری  است و ن
ا رفتارها،  اســت و آن نپذیرفتن تناسب احکام قرآن ب
اید  هنجارهــا و فرهنگ زمان و مکان وحی اســت.  ب
توجه کــرد در آن زمان و مکان وقتی می آمدی بیرون، 
ا دستش قطع شود  دیدن اینکه یک نفر کشته شود ی

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ا یکی شمشــیر در آورد و سر کسی را قطع کند عادی  ی
ا دیگری دعوا  بــود، همانطور که امروز ببینی یکــی ب
ر می گردد به اینکه قوانین  می کند عادی اســت. این ب
ر اســاس قوانین آن زمان و مکان  شــریعت در قرآن ب
رای همین فقها می گویند که بیشتر  بوده اســت و ب
احکام اجتماعی قرآن امضایی بوده اند و نه تاسیسی. 
ر مبنای اخالق زمان و مکان وحی بوده اند.  این احکام ب
مــن اینطــور می فهمم کــه مبانی اخالقی نســبی 
نیســتند ولی مصداق های اخالقی نسبی     اند. مثال در 
وا و ال تسرفوا" آمده است. اگر در آن  قرآن "کلوا واشــرب
زمان یکی میگفت خب این آشــغال ها را جدا کنید 
ازیافت اصال کسی نمی فهمید منظور چیست،  رای ب ب
شــاید اصال نیازی هم به آن نبود. امــروز می توانید 
بگوییــد یکــی از مصداق های  اســراف نکردن مثال 
ر  ازیافت است. من می توانم تصور کنم که اگر پیامب ب
ازیافت را از مســتحبات می شــمرد.  امــروز می آمد ب
نا همان مبناســت ولی مصداق متفاوت اســت.  مب

االروِد قوانین شریعت است. قوانین شریعت   اخالق، ب
پیرو اخالق اند و  قوانین شریعت همیشه یک قدم )و 
رای  نه بیشــتر از یک قدم( از اخالِق آن جامعه   ای که ب
ر بوده است. بقیه اش به عهده ی پیروان  آن آمده جلوت
ا  آن شــریعت است که این شــریعت را به صورت پوی
ا خدا"  و الفضل در کتاب "استدالل ب برند. خالد اب جلو ب
)Reasoning with God( می گویــد که قرآن خواننده ی 
ا اخالق می طلبد که در آنجا که متن به انتها می رسد  ب
ا آن مسیر اخالقی را  توّقف نمی کند، بلکه می کوشد ت
ابد و ادامه دهد. به عبارت  ا نهاده است دری ن که متن ب
دیگر از دید او قوانین شــریعت آغاز یک جریان اند نه 

پایان آن.
ا شــما امکان ظهور پیامبــر جدید را ممکن  س:  آی

می دانید؟

به نظــرم وقتی می گوییم پیامبــر جدید، منظور آن 
راهیمی است.  تعریف از پیامبر است که مطابق ادیان اب
راین این پرســش و پاســِخ آن در چارچوب ادیان  اب ن ب
اره ی پیامبر اسالم می دانیم  راهیمی معنی دارد. درب اب
بته برداشت از این  که آیه ی ختم نبوت آمده اســت. ال
ر مبنای تفسیر است و مشکل است که بگوییم  آیه  ب
آیه صراحت دارد. من صرفنظر از اینکه تفســیر این 
باید انتظار  آیه چه می تواند باشــد، معتقدم دیگر ن
ر به آن معنی که در ادیان  پیامبر جدیدی باشد، پیامب
راهیمی اســت. بنی اسرائیل و اّمیین دو امت ادیان  اب
راهیمی  هستند. بنی اســرائیل  پیامبران متعددی  اب
ر مبنای قرآن می توان اینگونه برداشــت  داشــتند و ب
اره ی  کرد که حضرت عیسی آخرین آنها بوده است. درب
ر مبنای روایت قرآن می دانیم که حضرت  اّمیین نیز ب
ا از نســل اسماعیل امت مسلمانی  راهیم دعا کرد ت اب

رای این کار پیامبری از ایشان ظهور  تاسیس شود و ب
کند. این نیز انجام شد. به این شکل به نظرم پرونده ی 
رای این دو امــت، یعنی بنی  فرســتادن پیامبــران ب
 اسرائیل، و اّمیین و آنها که در مسلک دینی به ایشان 

پیوستند بسته شده است. 

لم بگویم که تصور می کنم بشر امروز در  این را نیز مای
ر  عصری زندگی می کند که مانند گذشته به یک پیامب
جدیــد اقبال ندارد. یعنی حتــی اگر فردی هم دعوی 
ا  پیامبری کنــد بعید می دانم ماننــد محمد )ص( ی
ا پیروان بسیاری پیدا کند. می توان  عیسی )ع( امت ی
اره ی دالیل این برداشت و عللی که  در فرصتی دیگر درب

رای آن برشمرد بحث و تبادل نظر کرد.   می توان ب

س:  حکم ارتداد را چطور توجیه می کنید؟

رای ارتداد  اصال نیازی بــه توجیه ندارد چون در قرآن ب
لکه آیه ای از قرآن که به  حکم کشــتن مرتد نداریم، ب
ارتداد اشــاره می کند صحبت از مــرگ طبیعی مرتد 
ٌر  اِف َو ك ُمْت َو ُه َي ِه َف ِن ْن دي ْم َع ُك ْن ِدْد ِم ْرَت ْن َي می کند )َو َم
َرة – 2:2۱7(. در  ا َو اْلِخ ي ْن دُّ ي ال ْم ِف ُه ماُل َطْت َأْع ِب َك َح ِئ ُأول َف
قرآن در مورد مرتدین وعده ی جهنم داده می شود ولی 
متوجه باشیم که منظور این آیات مخاطبان مستقیم 
رایشــان اتمام حجت شده بود، این  قرآن بودند که ب
ر به معنی خاصش که  کّب مربوط می شــود به همان ت
منجر به انکار حقیقت می شود و در پاسخ به پرسش 
اول مطرح کردم که مختّص مخاطبان مستقیم پیامبر 
ــر مبنای رویات  اســت. همانگونه که بحث کردیم، ب
رای این دسته از مخاطبان که در اصطالح قرآن  قرآن، ب
رای اینکه  کافر انــد، عقوبت اخروی خواهد بــود، نه ب
ری  لکه از ایــن روی که از تکّب دینشــان را رها کردند ب
که داشتند حّق را منکر شــدند. همانگونه که بحث 
رای مخاطبان مستقیم پیامبر که پس از اتمام  شــد ب
حجــت از روی تکبر عناد کردند قــرآن وعده ی عذاب 
دنیوی نیز داده است. این می توانست شامل برخی از 
مرتدین در آن زمان نیز بشود، اما مانند بقیه ی احکام 
ند اتمام حجت حکمی است مربوط به  رآمده از فرآی ب

ر. مخاطبان مستقیم پیامب
قرآن در اواخر سوره ی مائده نشان میدهد که صداقت 
ا ۱۱۹ آنجایی که  اور چه اهمیتی دارد. در آیات ۱۱6 ت در ب
نها تو و  ا تو گفتی که ای خداوند به عیسی می گوید آی
مادرت را عبادت کنند و عیسی می گوید که من نگفتم. 
ز  حکیمی  بعد عیسی می گوید اگر ببخشی، که تو عزی
نها بندگان تو هستند. به نوعی   و اگر عذابشان کنی ای
عیســی طلب شــفاعت می کند.  بعد آیه می گوید 
یوم ینفع الصادقیــن صدقهم. امروز صدق صادقان   ال
به آنها نفع می رســاند. این هم نفع کمی نیست، در 
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نها به فوز عظیم  می رســند. اگر  ادامه ی آیه می گوید ای
ا رها کند و به  ر مبنای صدق کســی دینی را انتخاب و ی ب
ر مبنای این روایت قرآنی که گفتم  دین دیگری بپیوندد ب
مشکلی نخواهد داشت. وقتی می گوییم که مخاطبان 
ر منکر شدند، منظور همین است  کّب مســتقیم از روی ت
که در انتخاب خود صدق نداشــته اند. این را نیز در نظر 
زوما به این معنی  داشته باشیم که روایِت این مکالمه ل
نیســت که چنین مکالمه ای بین خدواند و عیسی به 
نحوی صورت خواهد گرفت. منظور از این آیات رساندن 
پیامی است و من فکر می کنم تکیه بر صدق، بخشی از 

این پیام است.

 قــرآن در اواخــر ســوره ی مائــده نشــان میدهــد 
کــه صداقــت در بــاور چقدر حائــز اهمیت اســت.

ا هم سازگاری دارند؟ س: پس عمال  ارتداد و   کثرت انگاری ب
پاسخی که دادم محدود به ورطه ی   کثرت انگاری نیست. 
در انحصارگرایــی نیز همینگونه اســت. در بین علمای 
معاصــر ما علمایی را می بینید کــه ارتداد را اصال قبول 

بته انحصارگرا هستند.  نمی کنند و همه ی آنها هم ال

ا چه شــاخصی می شود تشخیص دادکه کدام امر  س: ب
ر اساس امروز؟ ر اساس اقتضای آن زمان بوده و کدام ب ب

ا اصحابش  ر ب اتی که در مورد چگونگی تعامل پیامب آن آی
سخن می گوید این آیات همیشه مختص آنان است مگر 
نه می تواند  نه   ای خالفش ثابت شــود. قری اینکه به قری
ا محتوایی باشــد که آیه در آن  چند کلمه   ای در آن آیه ی
قرار گرفته است. آنگونه که من می فهمم تمام آیات انذار 
ند اتمام حجت اند و از این نظر مختّص  مربوط بــه فرآی
ی آنها یعنی  مخاطبان مستقیم قرآن اند، اگرچه پیام کّل

به فکر عاقبت اعمال بودن می تواند عمومی باشد.  
در بحث شریعت هم متفاوت اســت. شریعت در امور 
ا دیگران، و در ارتباط  فــردی، در امور اجتماعی و برخورد ب
نها یک  بحث متفاوتی  رای هر کدام از ای ا خدا داریم. ب ب

است:
ا خدا، که همان عبادت است، چون در  - در بحث ارتباط ب
ا خدا  یاز است شریعت ارتباط ب مسلک اسالم قرار داریم ن
ر مبنای اسالم حفظ کنیم. اینگونه همه به عنوان یک  را ب
اّمت، هماهنگ و یکسان در عبادات عمل خواهیم کرد. 
اثیر نمی گذارد.  ر این ارتباط ت تغییرات اجتماعی معموال ب
در همه ی مســلک های معنوی که ســراغ دارم روشــی 
ا امر متعالی وجود دارد  رای ارتباط ب هماهنگ و یکسان ب
و همین از جاذبه ها و قّوت های این مسلک های معنوی 

است. 

ا خودش هم بسیاری از موارد توصیه  - در ارتباط انسان ب
است و دســتور قطعی نیست. بسیاری از این موارد که 
رای پروراندن یک فرهنگ هماهنگ دینی  توصیه است ب
له قبل از خوردن و آشامیدن، و  است، مانند گفتن بسم ال
برخی نیز فرادینی هستند مانند تمییز بودن و پیراستن 
بدن. آن مــواردی هم که دســتور اند معدود اند و گمان 
ا زندگی امروز ما نامتناسب باشند و مشکلی  نمی کنم ب
لکه بعضی  ایجاد کنند، مثال حرام بودن گوشت خوک ، ب
از آنها از دید جوامع غیر دینی نیز از سجایای اخالقی اند 
اورم که دگرگونی جوامع و  ر این ب مانند اجتناب از زنــا. ب
اثیر قرار  رد ایــن قوانین را تحت ت تمدن ها معموال کارب
رای یک  رای همین عمل کــردن به آنها را ب نمی دهد و ب

ا اخالق می بینم. مسلمان عقالیی و هم سو ب

ا دیگری، همان اســت  - اما آن بخش اجتماعی، ارتباط ب
اره ی  که بــه نظرم بحث هــای مرحوم احمد قابــل، درب
رد را در آن دارد. بحث  فراغ عقل بیشــترین کارب منطقه ال
نایش این  این اســت که این شــریعت از اول که آمد ب
یاورد.  رای مخاطبانش ب نبود که یک چیز کامال جدیدی ب
چیزی حدود هفتاد درصد شریعت اسالم امضایی است، 
یعنی همــان کار مردم آن  زمــان را می گیرد و در صورت 
ا عدالت و کرامت  نیــاز تنظیم و تنقیحش  می کند که ب
انسانی و تزکیه مطابقت داشته باشد. )این هم که هم به 
عدالت و کرامت و تزکیه اشاره می کنم، نام بردن تصادفی 
نا همان  برخی ســجایای اخالقی نیســت. در اصل مب
تزکیه است. همین تزکیه در بستر اجتماعی نمودهایی 
دارد و بــه نظرم دو نمود پر اهمیت آن عدالت و کرامت 
اکید من است  ام بردن از این دو ت انسانی اســت. پس ن
ر جنبه ی اجتماعی تزکیه.( این بخش از شــریعت نیز  ب
ا شرایط زمان و مکان  مانند دیگر بخش ها متناســب ب
وحی اســت، مثال بسیاری از آیات مربوط به زنان و آیات 
جزایی. تفاوت اما اینجاست که در این بخش از شریعت، 
ر  تغییرات اجتماعی، اقتصادی، در کل تحّول تمدن ها، ب
اثیر می گذارد. قانون شریعت در  کارکرد و تناسب احکام ت
ا  ن این بخش از دید من یک قانون پویاست. بر همین مب
القوه  اورم که قوانین اجتماعــی هر جامعه ی ب ــر این ب ب
اخالق مداری می تواند صورت قابل قبول همان قوانین 
رای آن  ا دیگری( ب شــریعت اجتماعی )مربوط به ارتباط ب
جامعه باشد، به شرطی که همان مالک های اخالقی ناظر 
ر عدالت و کرامت انســانی و تزکیه در نهاد این قوانین  ب

جاری باشند. 

اره ی آیات احکام نکته ی دیگری هم هست. صرف نظر  درب
ا از نظر  رای همیشه بوده اند ی ا تمام این آیات ب از اینکه آی
ــی بوده اند، و پیش از آنکه به این  زمانی و مکانی محّل
ا خود آیات  بیندیشیم، یک دغدغه ی مهم این است که آی

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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انی که  س: چرا قــرآن زبان انذار را انتخاب کــرده؟ زب
راند؟ و چرا به اینهمه دغدغه های مسلمانان  می تواند ب
اوران  اب ا خدا ن امروز اشاره مستقیمی ندارد؟ چرا قرآن ب
گفتگویی نکرده؟ یکی از دوستان دانشمند  پزشکی 
ا علم  اشاره میکرد که اشارات قرآن در مورد رشد جنین ب

چندان موافقت ندارد. چرا؟

من اصال اعتقــادی به تلطیف کــردن انذارها ندارم.  
رای مخاطبان مســتقیم  عرض بنده این بود که این ب
راند بلکه جذب  رای ایشان کار کرد، ایشان را ن است، ب
کرد. قرآن وعده ی عذاب آسمانی مثل صاعقه و دخان 
با همه ایمان  هم داده اما هیچکدام عملی نشد، تقری
راهیمی  ا زبان انذار زبان مشترک ادیان اب آوردند. ضمن
بته در  ینید. ال اســت. شــما در تورات هم این  را می ب
ینید. در انجیل بیشتر  ا انسجام بیشتری می ب قرآن ب
رای اصالح راه یهود  را انجیل ب ینید زی تبشــیر را می ب

آمده بود.
نکته ی دیگر اینکه اگر تصور ما این باشد که مکانیزم 
ر اینگونه بوده که یکدفعه مثال نوشته ای  وحی به پیامب
ا قلب او این  ا جبرئیل در ذهن ی جلوی او قرار گرفته و ی
آیات را حک می کند، آن وقت تمام پرســش های شما 
نقدهایی جدی خواهند شد که می توانند اساس قرآن 
برند.  ر ســوال ب و اصل مفهوم خداوند و پیامبری را زی
رای پرسش شما  ا چنین پیش فرضی من پاسخی ب ب

نخواهم داشت.
ر  بینیم که اصل وحی حقیقتی بود که ب اما اگر اینگونه ب
ر این حقیقت  قلب پیامبر می نشست، سپس پیامب
ِد تبدیل شدن  ن را به صورت الفاظ می گفت و این فرای
آن حقیقت به الفاظ از وجود پیامبر می گذشت و از او 
اثیر می گرفت، آنگاه داستان دیگری خواهیم داشت.  ت
زرگی بود، مردی از اعراب  پیامبر در عین حال که انسان ب
ا دانسته ها و اطالعات  بود که حدود ۱۴۰۰ سال پیش ب
اثیر فرهنگ و ســاختار ذهنی آن  آن زمــان و تحت ت
ا تصور خودش از دنیای  زمان و مکان زندگی می کرد، ب
اطراف و شــنیده های خودش از نجوم و چگونگی به 
ریم که دغدغه هایش در  وجــود آمدن جنین، اگر بپذی
رای مخاطبان مستقیم  محدوده ی ماموریتی بود که ب
خود داشت و از آینده نیز خبر نداشت. آن حقیقتی که 
ر پیامبر وحی می شد از فیلتر فرهنگی و دانسته ها  ب
و ندانسته ها و دغدغه های او می گذشت و به کلمات 
تبدیل می شد. معنی این حرف این نیست که بعداز 
نزول حقیقت، پیامبر می نشســت و فکر می کرد که 
ر آمدن کلمات  ِد ب ن رگرداند. فرآی چگونه آن  را به کلمات ب
اثیر می گرفت اما همچنان  ر ت از آن حقیقــت از پیامب
تحت سیطره ی آن تجربه ی معنوی بود. قدرت حاصل 
ا خداوند بوده که الفاظ  از مواجهه ی غیر مســتقیم ب

ا  ا حجاب؟ آی ا ی احکام در قرآن را درست فهمیده ایم، مثال رب
ابع دیگر برویم  ا من می توانیم قبل از اینکه سراغ حدیث ی
اره ی اینگونه احکام چه می گوید و از  اول بفهمیم قرآن درب
نها در پرتو آن فهم قرآنی استفاده کنیم؟ فکر  ابع ت دیگر من

اد است.  می کنم در این زمینه جای کار زی

س: کسیکه به آخرت معتقد نیســت ولی مدل زندگی 
ا  او بــه معنویت نزدیک اســت چطور می تــوان این را ب

کثرت انگاری قران تطبیق داد؟

اکید می کنم که ما کثرت انگاری  اره ت پیش از پاســخ دوب
مطلق نداریم. یعنی کثرت انگاری حد و مرز و سقفی دارد. 
ســقف آن این است که اخالقی که در این سه ضلع دارید 

اخالق مذموم نباشد.
پاسخم به این پرسِش بخصوص نیز بر همین مبناست. 
اتــی مانند آیه ی 62  له می توانیــد بگویید که حتی آی ب
رای کثرت انگاری به آن اشاره کردم ایمان  سوره ی بقره که ب
به آخرت را شرط رستگاری قرار داده  اند. این درست است. 
من به نظرم می آید که بیشــتر مسلک های معنوی به 
ــر مبنای همان  جهــان پس از مرگ اعتقــاد دارند، اما ب
بحث خدای عمل گرا که در پاسخ به "پرسش اساسی دوم" 
ا خود  ا زمانی که فرد در ارتباط ب مطرح کردم می گویم که ت
و دیگــری و آن مبدأ  که ما خدایش می نامیم بر مســیر 
اخالق باشد به نظر من کماکان در مسیر معنویت است. 
سرسلسله ی آیات کثرت انگاری آیه ی سوره ی شمس است 
که می گوید آنکه نفسش را تزکیه کند رستگار است. تصور 
کنید یکی که به آخرت معتقد باشــد اما در مسیر تزکیه 
نکوشــد و دیگری که صادقانه به آخرت اعتقاد نداشــته 
ر مبنای قرآن  ا ب باشــد اما در کار تزکیه ی نفس باشــد. آی
راند؟ اصرار قرآن  کدامیک در آخرت به رســتگاری نزدیک ت
اثیر  به ایمان به آخرت از جنبه ی عملی آن اســت، یعنی ت
ر انسان می گذارد و به خصوص  مثبتی که چنین ایمانی ب
اره ی مخاطبان مستقیم، نقشی که چنین ایمانی در  درب
رای تزکیه  فا کرد. ایمان به آخرت وسیله ای ب انذار ایشان ای

است و خود هدف نیست.
این را نیز در نظر داشــته باشیم که بهشت و جهنم و روز 
نها تصویری از آخرت اند. آخرت اینگونه در قرآن  قیامت ت
ا ســاختار ذهنی و  تصویر شده اســت چون متناسب ب
فرهنگی شخص پیامبر و مخاطبان او در عربستان بوده 
راهیمی بوده اند و به  اثیر ادیان اب اســت، که خود تحت ت
ر  اور داشتند. تصوی خصوص اقلیت اهل کتاب نیز به آن ب
اه نکنیم. ایمان به آخرت یعنی ایمان به  ا اصل اشــتب را ب
اینکه آنچه امروز هستیم در فردای پس از مرگ ما تعیین 
کننده اســت. این که چگونه و به چــه ترتیب، بیرون از 
حوزه ی ادراک ماست. در قرآن آمده است که به آخرت ایمان 

یاورید. یاورید، نمی گوید به بهشت و جهنم ایمان ب ب
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ر از جهت وزن  قرآن را  نسبت به روایات رسیده از پیامب
و ســبک و فصاحت متفاوت کرده است. اولین کسی 
اثیر شــخص پیامبر در وحی  کــه در زمان معاصر از ت
ســخن گفت فضل الرحمن بود. به قول او وحی یک 
جنبه ی خدایی دارد و یک جنبه ی انسانی. اگر اینگونه 
وحی را تبیین کنیم آنگاه پاسخ کمی روشن تر می شود. 
اور  آنچه گفتم مختص به پیامبر اسالم نیست و به ب
رای دیگر  من همین جنبه ی خدایی-انسانی در وحی ب
کان راه های معنوی که به  پیامبران، بلکه دیگر ســال
راهیمی  ا نزدیک به وحی در ادیان اب تجاربی شــبیه ی

ابند، صادق است.   ا می ی افتند ی دست ی

ا جهاد ابتدایی در قرآن آمده؟ س:  آی

اورند که تمام جنگ ها و جهاد به معنای  ر این ب عده ای ب
رای دفاع بوده اســت. به  جنگ که در قرآن آمده همه ب
نظرم مشکل است اگر بخواهیم از چنین ادعایی دفاع 
اورم که جهاد ابتدایی هم بوده است.  ر این ب کنیم. من ب
ر مبنای نظر برخی از علمای سنتی هدف از این جهاد  ب
ا علمایی  ن ر این مب به زور مسلمان کردن بوده است. ب
ر آن اند که آیه ی الاکراه فی الدین،  که این نظر را دارند ب
ا ربطی به این موضوع ندارد. از سوی  منسوخ شــده ی
ر مبنای نظر دکتر ســروش هدف از جهاد  دیگر مثال ب
ا هیچ یک  ابتدایی تاســیس دین بوده اســت. من ب
ر اینم که جهاد  از این دو نظر موافق نیســتم اگرچه ب
اله ی  ب ابتدایی در قرآن هست. من جهاد ابتدایی را دن
ند اتمام حجت می دانم. این همچنین نظر امین  فرآی
احسن اصالحی اســت، از مفسران هندی/پاکستانی 
معاصر که مانند عالمه طباطبایی روش تفسیر قرآن 
به قرآن داشت و مانند او دیدی انحصارگرا از دین اسالم 
ا استفاده از آیات قرآن مطرح کردم  داشت. این بحث را ب
ر روایت قرآن، پس از اتمام حجت، مخاطبان  ا ب ن که ب
رفتند،  پیامبران که دعــوت او را از روی تکبر نمی پذی
ار، دچار عقاب دنیوی می شوند و این عقاب  ّف یعنی ک
ا به دســت  ا به صورت عذاب دنیوی بوده اســت و ی ی
ر مبنای بحث اتمام  پیروان پیامبران در قالب جهاد. ب
حجت علت جهاد ابتدایی نه به زور مســلمان کردن 
لکه اعمال عذاب الهی  بوده است و نه تأسیس دین، ب
رای این دســته از مخاطبان مستقیم  بوده اســت ب
ایدیکم  له ب ر، یعنی کافران، "قاتلوهم یعذبهم ال پیامب
رایــن همان گونه که اتمام حجت قطعی  اب ن – ۹:۱۴". ب
ر نداریم، همانگونه که نمی توانیم  بعد از دوره ی پیامب
نامیم، جهاد ابتدایی نیز  کســی را در این زمان کافر ب
پس از او نخواهیم داشــت. این را من به تفصیل در 
پاسخ به "پرسش اساسی دوم" توضیح دادم. این همه 
ر مبنای یک دید انحصارگراست. از دیدی کثرت انگار  ب
ر این نیست  ا ب ن اید اضافه شــود که اصال ب این نیز ب

که ملت های دیگر، غیر از امیین، مسلمان شوند. نه 
باید مسلمان شوند، اکثریت مسلمانان امروز  اینکه ن
اریخ  از نسل امیین نیستند و علمای بزرگ اسالم در ت
با همه از ملتی غیر از آنها بوده اند، این بسیار هم  تقری
ر مبنای نگاهی  خوب است. اما صحبت این است که ب

ر این نبوده است.  کثرت انگار اراده ی تشریعی الهی ب

ِی قرآن سودی دارد؟  ا خواندن عرب س: آی

رای فهمیدن است.  له و خیر. خیر از این نظر که قرآن ب ب
اگر عربی را اصال نمی فهمیم سعی کنیم حتما ترجمه 
له از این نظر که اســتفاده از یک کتاب  بینیم. اما ب را ب
مثل قرآن از جنبه های مختلف و در ســطوح مختلف 
است. عربی قرآن زیباســت و کسی که اعتقاد داشته 
باشــد که این کتاب جنبه ی الهــی دارد و معنویت و 
ا خواندن همان عربی  حقیقتی پشــتش هســت، ب
هم می تواند متذکر شــود و تجربه ی معنوی داشته 
باشــد. چه بسا که کســی هیچگاه ترجمه ی سوره ی 
ر را نخوانده باشــد اما وقتی "اذالشمُس کّورِت"  تکوی
باسط را می شنود مو به تنش راست  شود و دچار  عبدال
یک احساس معنوی ماندگار شود. فرض کنید کسی از 
ا  یلی ی خواندن عربی قرآن هیچ نمی فهمد و به هر دل
ا اهل مطالعه نبودن دنبال  ا حال نداشتن ی مشغله ی
ی امید و آرزو و عشــق  ا کّل ترجمه هم نمی رود، اما او ب
اید بی  نشســته عربی قرآن را می خواند. من چقدر ب
ذوق و بی انصاف و بســته ذهن باشــم که بگویم تو 
ا  ا آن، ی ا این ی هیچ ســودی نمی بری. دنیا همیشه ی
ا سودی می برد؟ چرا که نه، اما  ا هیچ، نیست. آی همه ی
ا دانستن معنی آیات سودی به مراتب  ا می تواند ب آی

له. بته که ب برد؟ ال بیشتر ب

ز موضوع هدایت و هدف تزکیه در ســخنان  س: تمای
شما برای چیست؟

هدایــت به خودی خــود معنی نــدارد. هدایت یک 
حرکت است اما به کدام سو. هدایت می تواند به سوی 
ذلت هم باشــد. هدایت قرآن به ســوی تزکیه است. 
ر اینکه هدایت قــرآن برای هدف  اکید ب همچنیــن ت
ار می نهد که  ا توهــم را کن تزکیه اســت این انتظار  ی
قــرآن در زمینه ی موضوعات دیگر مانند علوم تجربی 

ا مدیریت جوامع نیز منبع هدایت باشد.  اریخ ی ا ت ی

یاز است. مثال شأن  رای فهم قرآن ن س: چه مقدماتی ب
نزول؟

ه در ماهنامه ی خیمه )شماره ی ۱۴۰( سعی  در یک مقال
کرده ام که مختصرا این  را توضیح دهم، نشــانیش 
لگرامم گذاشــته ام. شــأن نزول ممکن  را در کانــال ت

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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است  کمک  کند ولی روایات شــأن نزول عموما خیلی 
ر آنها دشوار است. شما  قابل استناد نیســتند و تکیه ب
رای یک آیه بیش از یک شأن نزول آمده بعد  می بینید ب
بینید کدام روایت صحیح  تر  مجبور می شــوید بروید ب
است . بعد آن خودش داســتان دیگری دارد. استفاده از 
ر مبنای  علم رجال بــرای تحقیق در روایات نیز معموال ب
روش سنتی است که خود مشکالت خودش را دارد. امروز 
روش های علمی تری آمده است. بعضی مفسرین مانند 
عالمه طباطبایی از شــیعیان و امین احسن اصالحی از 
یاز به شأن نزول  ر این اند که شما چندان ن اهل ســنت ب
را قرآن خودش شأن نزول آیات را روشن می کند.  ندارید زی
برخــی از روایات شــأن نزول معنیی را بــه آیه تحمیل 
ا ســیاق و کلمات و زمینــه ی آیات اصال  می کننــد که ب
رای عوض کردن  متناسب نیســتند، انگار که اصراری ب

معنی آیه بوده است.
ر به این پرســش: اگر اســتفاده ی  اما پاســخ عمومی ت
رایتان دشوار است، حتما سعی  مستقیم از عربی قرآن ب
کنید از چند ترجمه اســتفاده کنید. حتما یکی از این 
ر هر  ترجمه ها ترجمه ی لغت به لغت باشــد. یعنی زی
بته  کلمه ی عربی ترجمه ی فارســی آمده باشــد. این ال
ترجمه ی روانــی نخواهد بود اما از ایــن نظر که کلمه 
به کلمه ترجمه شــده کمتر نظرات تفسیری را تحمیل 
ار  ر آزادتری را فراهم می ســازد. در کن می کند و امکان تدّب
این، از دو ترجمه ی غیر لفظی و روان نیز استفاده کنید 
ر مبنای  کــه از دو منظِر متفاوت باشــند، مثال یکــی ب
ا  ر مبنای دّقت های ادبی، ی تفاسیر مشــهور و دیگری ب
تفســیر قرآن به قرآن. نکته ی دیگر اینکه به نظرم اگر 
ا حّد خوبی بفهمیم،  نها دو سوره ی قرآن را سعی کنیم ت ت
ابیم، منظورم  بسیاری از مفاهیم و معارف قرآنی را درمی ی
دو سوره ی بقره و آل عمران است که شباهت نیز دارند. 
رای این دو سوره بحث و تفسیر متنوع و  خوشبختانه ب

زیادی در دسترس است. 
نکته ی دیگر این اســت که حتما استفاده کنیم از نظر 
ر و سنجش  ا تدّب لکه ب دیگران اما نه به صورت تقلیدی ب
دالیل و اســتدالل ها. به خصوص مقاالت پژوهشــی در 
تفسیر قرآن و شرح کلمات می توانند بسیار مفید باشند. 
ادانــه به قرآن نگاه  ّق ا نگاه ن دیگر اینکه ســعی کنیم ب
کنیم. دقت بفرمایید "نقادانه" )critical( نه "عیب جو". 
ا آیه ی دیگر تضاّد دارد؟  ا ظاهرا آیــه ای ب بینیم آی مثال ب
ا علم جور در می  آید.  ا اشــاره ها به پدیده های علمی  ب آی
ا قضاوت هایی هست که به نظر  ا دستورات ی ا احکام ی آی
ا ما  رها کمک می کنند ت یاید؟ این گونه تدّب غیر عادالنه ب
کمی عمیق تر شــویم و ارتباط مفاهیم را بفهمیم و به 
ر و عمیق تری از قرآن و چگونگی قرآن و وحی  درک کامل ت

ابیم. دست ی

س:  شاید آنقدر در طی چند صد سال و به صورت سنتی 

آنقدر به متون دینی و قرآن به صورت یک متن واقع 
انه بهش نگاه شــده که کمتر پیش می آید که  گرای
ا اسطوره ای نگاه  به آن به عنوان متن استعاره ای ی
ا مثال نگاه ما به حضرت آدم و حوا و سیبی و  شود. ی
درختی باشد آنطور نباشد که نگاه سنتی می گوید. 
رای انسان امروز هضم این موضوعات سخت است. ب

ــر از این را داریم.  االت شــما آدم و حوا را می گویید. ب
خود مفهوم خدایی که در قرآن آمده است. خدایی 
که خلق می کند، شیطان را رها می کند و انسان را به 
ابتال دچار می کند، او را قضاوت می کند و بعد عذاب 

خواهد بود و پاداش خواهد بود و ...
نها  نها را می شــود بحث کــرد که چقدر از ای همه ای
نها تصویری است  عین حقیقت است و چقدر از ای
ا مخاطبان مستقیم قرآن.  از حقیقت متناســب ب
نها همه تصویری است از آن  اورم که ای ر این ب من ب
حقیقت. در بحث کثرت انگاری ممکن است کسی 
نقد کند که چگونه ممکن اســت به کثرت انگاریی 
اور داشته  راهیمی نیز باشد ب که شامل ادیان غیر اب
باشیم وقتی مثال در آیین هندو آخرت را به آن صورت 
ینند و مثال در  راهیمی هســت نمی ب که در ادیان اب
نها آخرت که حتی خدای متشخصی  آیین بودا نه ت
ا آن. پاســخ  ا این اســت و ی ینند، باالخره ی را نمی   ب
نها هر دو  من این اســت که نه این است و نه آن. ای
تصویری از آن حقیقت و امر متعالی هستند. این 
ِی این مســلک ها بوده  ن ــِر رهبران دی درک و تصوی

ا مخاطبان ایشان بود.  بته متناسب ب است که ال
جالب این  است که این درک های متفاوت، در مفهوم 
لکه به یک سو  و عمل چندان متناقض نیســتند، ب
اشاره می کنند. نظامی در هستی در جریان است و 
یا در چگونگی زندگی پس  چگونه بودنت در این دن
از مرگ بسیار موثر خواهد بود. این جمله را به یک 
ا مسلمان بگویی  ا مسیحی و ی ا بودایی ی هندو و ی

ایید می کنند.  ا همه ت قاعدت
ادانه به قرآن نگاه کنیم  ّق ا نگاه ن اینکــه قبال گفتم ب
رها و کمک می کند  کمک خواهد کرد به همین تدّب
ر به قرآن نگاه کنیم. مثل  ر و شامل ت به اینکه عمیق  ت
آن بحث سوره ی حمد در پاسخ به "پرسش اساسی 
سوم" که سعی کردم نشان دهم که اگر چه تصویری 
از حقیقت  مطابــق منظر ادیــان ابرهیمی به ما 
ر و شــامل فکر کردن، می توان  ا کمی تدّب می دهد، ب
رای  ر را به گونه ای پردازش کرد که اگر ب همین تصوی
رای کسی که اصال  یک بودایی هم بگویی و حتی ب
رد و اگر قبول  به خدایی معتقد نیست، او هم بپذی

یابد.  هم نمی کند حداقل آن را سخن آشنایی ب

یازمند استعداد خاصی است  ا معنوی بودن ن س: آی
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ا دارای اســتعداد معنوی هستند مثل  ا برخی ذات و آی
ابن عربی.

پرســش دشواری است، کاش می شــد این سوال را از 
خداوند کرد. دلم می خواهد بگویم نه همه یکســان 
رای همه یکسان است، اما  هستیم و امکان معنویت ب
نمی توانم منکر شوم که برخی انسان ها به نظر می آید  
رای معنویت بیشتر از بقیه است.  که استعدادشان ب

یکی از اســتدالل هایی که به نفع تناســخ می کنند 
ر بحث بهشــت و جهنم همین اســت. برخی  راب در ب
لین به  اســتعداد بیشــتری دارند و برخی کمتر و قای
ر مبنای این  ا باشد ب ن تناسخ استدالل می کنند که اگر ب
ا ابد به بهشت برود و دیگری به جهنم  استعداد یکی ت
این دیگر عادالنه نمی شــود ولی تناسخ فرصت های 
ا باالخره همه این مسیر را  بیشــتری فراهم می کند ت

بروند.
راهیمی به   از آن ســو در میان فالســفه ی ادیــان اب
رادات فلسفی فراوانی به تناسخ  خصوص اسالم نیز ای
اور من همه ی  ر ب وارد می شــود. همانگونه که گفتم ب
نها تصویری هســتند از حقیقت آنچه پس از مرگ  ای

واقع می شود. 
آنچه گفتم که به نظر می آید برخی استعداد بیشتری 
ر  ا ب ن ادآوری می کنم که ب دارند راجع به معنویت بود. ی
صورت بندی که کردم معنویت یعنی آن حالتی که در 
ا خود، و با  ا ماوراء، ب آن حسن خلق در آن سه ارتباط )ب
اثیر هم افزا دارد و مثلث تزکیه به  ر یکدیگر ت دیگران( ب

ره ی معنویت.  ره نزدیک می شود، دای شکل دای
اره ی تزکیه این اعتقاد را ندارم، یعنی آن را وابسته  درب
به اســتعداد نمی دانم. تزکیه آخرش همه اش اخالق 
است )اخالق در آن سه ارتباطی که بحث شد.( ممکن 
اســت به خاطر نوع تفکر و نظــام فکری که در آن به 
ا ماوراء  دنیــا آمده ایم به آن ضلع اخالق کــه ارتباط ب
ا اصال متوجهش نباشیم ولی  است خیلی بها ندهیم ی
دو ضلع دیگر هنوز هســت. اگر به ماوراء، یعنی امر 
اور نداشتن  اور نداشــته باشیم و این ب متعالی، اصال ب
از ســر صدق باشد، آنگاه دیگر اخالق بد داشتن در آن 
ارتباط معنی ندارد. اخالق در جایی اســت که متوجه 
ا توجه به آن دو ارتباط  ارتباط باشــیم. از این منظر و ب

رای اخالق بد داشتن نمی بینم.  دیگر، بهانه ای ب

راین در حالی که می گویم معنویت به نظر می آید  اب ن ب
اره ی تزکیه  که به استعداد نیز ربط داشــته باشد درب
این را نمی توانم بگویم. هر کســی می تواند در مسیر 
تزکیه قرار گیرد و در محدوده ی ظرفیت خودش در آن 

مسیر بکوشد.
 تزکیــه یعنی به قول ابوســعید ابوالخیر از آنجا که 
ر نهیــم. "قد افلح مــن زکیها"  هســتیم قدمی  فرات
معنیــش این نیســت که کســیکه خــود را کامال 

تزکیه کرد رســتگار اســت.  تزکیه تمامی ندارد چون 
خداوند نامتناهی اســت. مهم، در مســیر تزکیه قرار 
گرفتن اســت. همان قدمی  فراتــر آمدن. به نظر من 
رای در  خصوصیات شخصی انسان هیچکدام مانعی ب
بته منظورم انسان  مسیر تزکیه قرار گرفتن نیست. ال
بما هو انسان است و  انکار نمی کنم که ممکن است 
برخی بیماری های روانی مانع حرکت در مسیر تزکیه 

باشند. 
ا اجازه داریم در مســیر تزکیه از روانشناســان  س: آی

کمک بگیریم؟

حتما. چند وقت پیش دوستانی از من دعوت کردند 
اره ی اینکه چه کنیم که رنج کمتر ببریم صحبتی  که درب
کنــم. اولین چیزی که گفتم این بود که چرا فقط من 
اینجا هستم و یک روان شناس و جامعه شناس در بین 
اید  رای تزکیه فقط ب رانان نداریم. این تصور که ب سخن
از پژوهش گران و علمای دین استفاده کرد بسیار تصور 
ر از این حرفهاست  غلطی است. بحث بسیار پیچیده  ت
و قطعا خیلی از شــاخه های علمی  می توانند کمک 

کنند. خودشناسی از اولین گام های تزکیه است.
ــرای اثبات خدا  اره ی اســتدالل ها ب س: نظرتــان درب

چیست؟

ر که بودم سعی می کردم از برهان نظم و ...  من جوان ت
ا بگویم قرآن معجزه  رای اثبات خدا اســتفاده کنم، ی ب
نها من را راضی نمی کند،  اســت. من بعدا دیدم که ای
رای  یلی ب رای من دل اگرچه همیشــه گفته ام که قرآن ب
وجود خداست، اما این بیشتر یک برداشت شخصی 
رای همگان  است و نمی توانم انتظار داشته باشم که ب
چنین باشــد. من االن به گونه ی دیگــری به قضیه 
نگاه می کنم. اگر کسی بگوید خدا را به من ثابت کن 
مــن می گویم من به تو خــدا را نمی توانم ثابت کنم 
ولی آنچه شــاید تو هم بپذیری این است که امکان 
ا آن صورت بندی که آمد، وجود  معنوی زندگی کردن، ب
زومی  ندارد که به  دارد و بــرای اینکه معنوی باشــی ل
ر خاصی از یک خدا اعتقاد داشــته باشی.  یک تصوی
همینقدر کــه بپذیری تمامش این نیســت که من 
رای توسعه ی یک دید معنوی  جلوی چشمم می بینم ب
ریم که هســتی فراتر  راه گشاســت. همین کــه بپذی
افته های علوم  ر از آن اســت که تنهــا در ی و پیچیده ت
تجربی بگنجد، رازی هست، همین آنگاه که در اخالق 
اثیر مثبت بگذارد آغاز معنویت اســت. این نگاه  ما ت
اور به خداوند نیست را  به معنویت که وابســته به ب
ینیــد. من به آنکه از  اوران می ب اب در بســیاری از خدان
من اثبات خدا بخواهد خواهم گفت تو در این مسیر 
اور به خداوند این  معنویت حرکت کن، تمام نکته ی ب
است که به همین مســیر معنوی بروی. حال در این 
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مسیری که می روی ممکن است در آینده تصویری از 
رایت متجلی شود. آن راز به صورت خدا ب

ا  ر متفاوتی برســی و ی  ممکن هم هســت به تصوی
ا زمانی که در آن مســیر  به هیچ تصویری نرســی. ت
معنویــت به صداقت حرکت می کنی آن خدایی که از 
رایت ثابتش کنم از تو راضی است و  من می خواهی ب
ر از امثال من باشد که ادعای ایمان  شاید از تو راضی ت
اور طالب اثبات خداوند باشد  داریم. اگر هم یک خداب
ر، خداوند جای  ب خواهــم گفت تو معنویتت را بــاال ب
از می کنــد. بحث خدای عملگرا  خــود را در وجودت ب
کــه مطرح کردم دغدغه را از اثبــات خداوند به اثبات 
امکان معنویت تبدیل می کند. از همین مسیر وجود 

خداوند نیز قابل اثبات است.

ا قرآن به قول دکتر سروش خشیت نامه است؟ س: آی

ا دکتر ســروش  من در صحبتی که در بحثی جمعی ب
رای این تعبیر تشکر کردم و گفتم  داشتم از ایشــان ب
من کامال موافقم اما اســمش را خشــیت نمی گذارم 
همــان انذار می گذارم. انذار خبر خوب نیســت مثل 
بشارت. انذار یعنی اینکه این کار را نکنی بالها سرت 
کار  خواهد آمد. ایشــان بــه جای انذار خشــیت را ب
رند که معنی نزدیکــی دارد. قرآن خود انذار را به  می ب
کار برده اســت و من ایــن را ترجیح می دهم. اما من 
ا اســتفاده ای که ایشان از این تعبیر در بحث قدرت  ب
ا خشــیت دادن  می کنند هم اندیشــی ندارم و انذار ی

ند اتمام حجت می فهمم. قرآن را در چارچوب فرآی

س: آیــات االحکام چگونه به آن تــذکاری که گفتید 
کمک می کند؟

شــما قرآن را آن گونه بخوانید که شما دوست دارید. 
قرآن را که دســتت می گیری این قرآن توســت، از هر 
لید اســتفاده کنید. اما هســتند  بخــش آن که مای
بســیاری که همان آیات احــکام را هم که می خوانند 
زرگی  اد خدا می افتند. وقتی شما به یک حکیم ب به ی
عالقمندید، آنقدر در او محو می شــوید که در حضور 
أثیر می گذارد، حتی اگر او  او نشســتن نیز روی شما ت
رای شــما جّذاب  در مورد موضوعی صحبت کند که ب
از هم همان نشستن و شــنیدن صدای او  نباشــد. ب
از  رایتان جّذاب نباشد ب أثیر گذار است. اگر کالم هم ب ت

هم جذب صاحب کالم می شوید. 

س:  چرا واضح در قرآن صحبت نشده که این احکام 
ا الی االبد نیست. مختص همان زمان و مکان است ی

دو نکته: اول جوابی درون قرآنی و بعد بیرون قرآنی:
اید باشد. وقتی  اول اینکه من فکر می کنم برعکسش ب

رای چه فرستادیم  ر را ب در قرآن می گوید که این پیامب
هــا". محدوده را  تنــذر ام القری و من حول می گوید "ل
مشخص کرده )عالمین را هم گفتم که منظور همه در 
همان محدوده است(. وقتی محدوده ی مکانی آمد، 
می توان استدالل کرد که محدوده ی زمانی هم هست. 
اید برعکس باشد که اگر قرار است  راین پرسش ب اب ن ب
این احــکام به مکان ها و زمان های دیگر نیز بســط 
داده شــود چرا در قرآن این نکته نیامده اســت. شما 
برید و در  یاورید که بگوید این احــکام را ب یک آیــه ب
ا در سرزمین های  ســرزمین های دیگر هم اجرا کنید، ی
دیگر  قابل اجراســت. همین که بگوییم این احکام 
یاز  ا قابل بسط به مکان ها و زمان های دیگر است ن عین

به اجتهاد دارد . 
ر می گردد به مسئله ی وحی که  پاسخ برون قرآنی من ب
قبال در پاســخ به "پرسش اساسی اول" و نیز در پاسخ 
به یکی از پرسش های شما در همین جا توضیح دادم. 
اره ی  حدود و ثغور و محدودیت قرآن ســخن  من درب
گفتم. محدودیت نه به معنی اینکه عیبی هســت. 
را به زبان بشــری  باالخره متن یک محدودیتی دارد زی
اســت. یکــی از محدودیت های قرآن این اســت که 
رای آینده ی  رای راهکار گذاشــتن ب چندان دغدغه ای ب
مســلمانان در آن نمی بینی. دغدغه ی قرآن فقط مال 
ر می گردد  زمان خودش بوده است. می پرسید چرا. این ب
به بحث وحی. همانگونه که قبال گفتم، وحی آنگونه 
ند  که من می فهمم و افرادی مثل فضل  الرحمن می گوی
دو جنبــه ی الهی و بشــری دارد. وحی مواجهه ی یک 
ا آن حقیقت الهی  ا تمام محدودیت هایش ب انسان ب
اســت. جمالت قرآن نتیجه ی این مواجهه است. آن 
محدودیتهایی که در الفاظ قرآن می بینیم به علت آن 
جنبه ی انسانی این مواجهه است. به زبان دیگر این 
شــخص محمد بوده که عمده دغدغه اش مخاطبان 
مستقیمش بوده اســت و نیز مانند دیگر انسان ها 
رای همین از تصویری  بیند. ب آینده را نمی توانســته ب
ر قلب او می نشــیند، کالمی  کــه از دریافت وحــی ب
ر می آورد و نه  رای دغدغه های آن زمان و مکان ســر ب ب
رای مسلمانان آینده. آینده نگری و دستورات خاصی ب

 
ره  س: در خصوص گسترش اسالم به خارج از شبه جزی
له شــما از  متن قرآن برداشت منسجمی   عربستان ب
ارائــه می دهید ولی به نوعی فهم مســلمین بعد از 
رحلت پیامبر چه از طرف امامان تشیع و چه از طرف 
صحابه مورد نظر اهل تســنن آنچنان مخالفتی هم 
ران. یعنی گویی فهم  نمی بینیم در لشــگر کشی به ای
همگی این بــوده که پیامبر هم اگــر بودند احتماال 

همین کار را می کردند.

اریخ داریم که اعراب مسلمان  پ: ما این حقیقت را در ت
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ران حمله کردند.  به برخی کشورهای مجاور از جمله ای
اریخ است، اما این قسمت که حمله  این بخشــی از ت
رای تمام  ا آنها را مسلمان کنند چرا که اسالم ب کردند ت
اریخی  انسان های  عالم آمده اســت، این حقیقت ت
ر مبنای فهم انحصار گرا از قرآن است. اگر  نیست. این ب
اره ی آن زمان را بخوانید  اریخ شناسان درب بحث های ت
خواهید دید که بحث اســت بین ایشان که علت و 
انگیزه ی اصلی این حمله ها چه بوده است و خواهید 
ر این اند که انگیزه ی اصلی مسلمان  دید که بسیاری ب
کردن دیگر ملت ها نبوده است. منشا بسیاری از این 
رای مسلمان  اور مشهور که این کشور گشــایی ها ب ب
کردن دیگر ملل بوده است داستاِن نامه های منسوب 
رای پادشاهان و امرای کشورهای همسایه  ر ب به پیامب
اســت. می گویم داستان چون در اصالت این نامه ها، 
در اصالت آنچه امروز در موزه ها نگهداری می شــود به 
این عنوان و نیز در معنــی این نامه ها در میان اهل 
پژوهش و متخصصیِن اینگونه آثار تردید جّدی وجود 
اریخ  دارد. این نظر مطرح اســت که متــن و خّط و ت
حاکی از آن هستند که این نوشته ها محصول سال ها 
بعد از حمله ی اعراب مســلمان و ناشی از انگیزه های 
ر  رای توجیه گذشته و حال بوده اند. عالوه ب سیاسی ب
ا فرآیند  ا قرآن و ب این به نظر من متن ایــن نامه ها ب
اتمام حجت به روایت قرآن در تضاّد است. همین که 
اره ی مشرکین و اهل  در قرآنی که به پیامبر جابه جا درب
کتاب دســتور می دهد، حّتی یک اشاره هم به دعوت 
رای مسلمان  ا سران آنها ب از مردم کشــور های مجاور ی
شدن نشده است به نظر بســیار امر عجیبی است. 
ر اصالت دادن به قرآن  نــا را ب به نظرم در نگاهی که ب
ا در بحث  می گــذارد، همین می تواند کافی باشــد ت
رای  کثرت انگاری داستان نامه ها را به عنوان استدالل ب

انحصارگرایی جّدی نگیرد.  
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